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SPAUDOS REIKALAIS
ŽVILGSNIS I LIETUVIŠKA SPAUDĄ IŠEIVIJOJE

Spaudos mecenatas

Pažvelgus į lietuviškosios 
išeivijos istoriją nuo pačių 
pirmųjų jos žingsnių įvai
riuose pasaulio kraštuose, 
k.a. JAV, Škotijoje, Brazili
joje, Argentinoje ar Aus
tralijoje, lengva pastebėti 
kaip artimai išeivijos gyve
nimas buvo ir yra surištas 
su lietuviškąja perijodine 
spauda. Išeivijos spauda 
žingsnis žingsnin ėjo su pa
saulin išklydusiu lietuviu. 
Išeivijos spauda ne tik lydė
jo lietuvį išeivijoje, bet nešė 
šviesą caro pavergtai Lietu
vai ir apčiuopiamai prisidėjo 
prie tautinio atgimimo pra
eito šimtmečio pabaigoje.

Pirmasis išeivijos lietu
viškas laikraštis pradėjo eiti 
1879 m. New Yorke. Vėliau 
jų atsirado daugiau. Savo 
laiku, apie antrąjį šio šimt
mečio dešimtmetį, kai kurie 
B jųėjo neįtikėtinai dideliais 
tiražais. Dar kiti, išsilaikė 
net ligi šių dienų. Pavyz
džiui, 1886 m. pradėjusi eiti 
Vienybė Lietuvninkų, šian
dieną tebeina Vienybės var
du. "Keleivis” išsilaikė apie 
70 metų. Čikagoje išeinantis 
dienraštis Draugas, dabar
tiniu laiku išeivijoje di
džiausias tiražu, skaitytojus 
lanko jau 73-čius metus.

Išeivijos lietuviškosios 
spaudos padėtis, be abejo, 
atspindi ir lietuviškąja išei
vijos būklę, o ja nėra kuo 
džiaugtis. Nutautėjimo pro
cesas pastebimas visuose 
(raštuose. Išeivija jau 30 
retų nėra papildoma emig
rantais iš tėvynės, tad pas
tebimai mažėja veikloje da
lyvaujančių asmenų skai
čius. Jaunimo gretos neuž
pildo spragų. Gimusieji išei- 
rijoje dažniausiai įsijungia į 
iyvenamojo krašto aplinką 
ter mišrias vedybas, ir tuo- 
»i išsijungia iš lietuviškos 
jeiklos, nustoja skaityti 
ietuvišką spaudą. Jų nera- 
jme prenumeratorių sąra
mose.
Kad lietuviškos spaudos 

fcdėtis išeivijoje yra rimto- 
}ir susirūpinimą keliąnčio- 

je padėtyje, yra pastebėta 
jau gan seniai. Pastaruoju 
laiku šį klausimą yra kėlę 
Tėviškės Žiburiai ir Pasaulio 
Lietuvis. Pavyzdžiui, š.m. 
vasario 12 d. Tėviškės Žibu
riuose P. Jotvingis savo 
straipsnyje ”Ar numirs lie
tuviška spauda”, nurodo, 
anot jo, pagrindines spaudos 
problemas. Jis tvirtina, kad 
išeivija užsiaugino analfabe- 
tišką jaunimą, nemokantį 
ar nenorintį skaityti lietu
viškai. P. Jotvingis savo tei
ginius paremia duomenimis, 
kuriuos lentelės forma per
sispausdino š.m. sausio - va
sario mėnesio Pasaulio Lie
tuvis. Pažvelgus į minimus 
duomenis, nėra abejonės, 
kad tikrai laikas susirūpinti, 
nes delsiant netektų laukti 
pagerėjimo. Antai, Draugo 
tiražas 1963 m. buvo 48000 
egzempliorių, šiandieną - 
7*800 egz. Panašiai ir su Či
kagoje išeinančiomis Nau
jienomis: 1968 m. - 29000, o 
šiandieną tik apie 2000 egz. 
P. Jotvingio nuomone, 
spaudos problemomis turėtų 
pasirūpinti Lietuvių Bend
ruomenė, skautai, ateitinin
kai ir kitos organizacijos.

Šio straipsnio apimtyje 
nesiimame spręsti,kuo prie 
spaudos palaikymo gali pri
sidėti skautai, ateitininkai ir 
kitos organizacijos. Čia no
rime tik pastebėti, kad PLB 
spaudos problemomis jau 
seniai rūpinasi ir kiek įma
noma spaudai teikia konk
rečią paramą. Pavyzdžiui, 
Uragvajuje išeinančias Ži
nias PLB yra parėmusi 
elektrine IBM rašomąja ma
šinėle ir finansine parama. 
Finansiniai buvo paremta ir 
Mūsų Lietuva, Brazilijoje. 
Pradeant šiais metais, vi
suose kontinentuose iš eilės,

Premija australietei
PREMIJA AGNEI LUKŠYTEI

Agnė Lukšytė-Meiliūnienė.

Savaitraštis Dirva, lei
džiamas Clevelande (USA)' 
kasmet skelbia novelės kon
kursą, kurj pastoviai finan- , . . . • J, ... .. ..

Skulpt. Dagys

PLB numato skelbti kon
kursus spaudos platinto
jams. Šiam reikalui kas me
tai bus skiriama po 1000 
JAV dolerių. Konkursų me
cenatas yra žymus spaudos 
darbuotojas, buvęs XX-jo 
Amžiaus ir Draugo redakto- 

suoja spaudos rėmėjas Si
mas Kašelionis. Šių metų 
toji premija siekia 600 dole
rių ir ją laimėjo Australijoje 
(Sydnejuje) gyvenanti rašy
toja Agnė Lukšytė už novelę 
’’Zefirantės”. Konkursui 
buvo prisiųsta devynios no
velės, iš kurių konkurso 
vertinimo komisija, suside
danti iš B. Augino, V. Ged
gaudo ir A. Laikūno, ge
riausiu ir premijuotinu kū
riniu atrinko kaip tik A. 
Lukšytės minėtą novelę.

Sveikiname laureatę ir 
linkime dar didesnių kūry
binių laimėjimų!

Neseniai atidengta, kad iš 
Australijos buvo eksportuo
jama vietoj jautienos arklie
na ir kengūrų mėsa. Reika
las vyriausybės organų ti
riamas. . , • 

rius kun. Dr. Juozas Pruns- 
kis iš Čikagos. Pirmasis 
konkursas dabartiniu metu 
taip tik vyksta Australijoje. 
PLB tikisi, kad Australijos 
lietuviai suprasdami reikalo 
svarbą į šį konkursą įsi
jungs. Nuo .šio konkurso pa
sisekimo Australijoje, gali 
priklausyti ir šio sumanymo 
ateitis Pietų Amerikoje, 
Europoje ir Š. Amerikoje.

Australijoje, kaip žinia, 
gražiai veikia skautai ir 
kitos jaunimo organizacijos. 
Atrodo, kad P. Jotvingio 
mintis į spaudos gelbėjimo 
akciją įjungti jaunimo orga
nizacijas, Australijoje gali 
duoti neblogų rezultatų. 
Negana to, konkurso laimė
tojas dargi gaus ir stambią 
500 JAV dolerių premiją!

Romas Kasparas

Taivane (Formozoje) 
sprogo ore keleivinis lėktu
vas ir žuvo juo skridę 110 
keleivių. Sprogimo priežas
tys aiškinamos.

**♦
Australijoje pramatoma 

ateinanti sausa vasara, ir dėl 
to kils dideli gaisrų pavojai. 
Jau dabar pradedama rū
pintis sustiprinti priešgais
rinę apsaugą.

Padėkime!
PLB Valdyba kreipiasi i 

visus pasaulio lietuvius pa
remti kelis Pietų Amerikos 
moksleivius, kurie nori įstoti 
ir mokytis Vasario 16 gim
nazijoje Vak. Vokietijoje. 
PLB Valdyba jau gavusi ke
lis tokius prašymus, kad 
jiems būtų skiriamos sti
pendijos.

Pas menininkus
Liepos 1-21 d.d. žinoma 

lietuvaitė keramikė Nijolė 
Sivickaitė turėjo savo kera
mikos kūrinių parodą Bogo
toje, Kolumbijos sostinėje. 
Ji savo darbais plačiai pa
garsėjusi visoje Pietų Ame
rikoje. Prieš eilę metų ji bu
vo atvykusi ir į Australiją 
aplankyti savo sesers p. 
Grinienės, gyvenančios 
Sydnejuje.

Neseniai savo kūrinių in
dividualią parodą buvo su
rengusi Sydnejuje žinoma 
dailininkė Eva Kubbos Ho- 
barte, Tasmanijoje. Paroda 
buvo labai sėminga ir v; „es 
spaudoje aukštai įvert. ’.ca.
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. Spauda ir leidėjai
Kartas nuo karto viešai džiausiąs pasiaukojimas J 

pakalbame apie spaudą iš- daugiau, negu skaitytojo 
keldami jos didžiuli vaidme- prenumeratoriaus ar net kai 
nį mūsą visuomeniniame ir kurių tiesioginių spaudos 

darbuotojų, nes niekas iš

Tlnsu Pastogės

kultūriniame gyvenime, 
dažnai turime ir užmetimų, 
kad turima spauda ne visus 
patenkina, kad net ir lais
vuose Vakaruose tebegalio
ja ir praktikuojami spaudos 
suvaržymai ir 1.1. Kitaip sa
kant, kalbama apie spaudą, 
kaip savaime suprantamą 
dalyką, kuris tarsi pikžolė 
auga ir vystosi vieniems tal
kindamas, kitiems gal pai
niodamasis po kojų, bet vi
siems neišvengiamai būtinas 
ir reikalingas. Tačiau retas 
kas prisimena patį leidėją, 
kurio tiesioginis rūpestis 
yra, kad toji spauda būtų 
leidžiama, kad ji patenkintų 
skaitytojus ir būtų naudinga 
ne tik bendruomenei, bet ir 
tautai tiek šiandie, tiek ir 
ateity. Skaitytojai žino, kad 
būtina apmokėti laikraščio 
metinę prenumeratą, kartas 
nuo karto (jeigu gera nuo
taika ar ideali mintis) pridėti 
dolerį kitą aukų spaudai pa
remti, ir tuo viskas pasibai
gia: laikraštis reguliariai kas 
savaitę lanko tave ištisus 
metus, o jeigu tyčia ar nety
čia užmirštama metams pa
sibaigus apmokėti prenu
meratą, dėl to skaitytojui 
galvos neskauda: gavus pa
raginimą, vieną ar kitą, 
laikraštis vis tiek ateis, o 
jeigu susidūrus didesnei 
skolos sumai ir iš viso ne
mokės, tai niekas nei į teis
mą patrauks, nei policiją pa
siūs išreikalauti.

Bet visai kitaip į spaudos 
reikalus žiūri pats leidėjas. 
Jo irgi yra tiesioginis inte
resas savo leidžiamu laik
raščiu tarnauti skaitančiai 
visuomenei, pagal galimy
bes ją informuoti ir paten
kinti. Tačiau pats svarbiau
sias leidėjo rūpestis, kad toji 
spauda be kliūčių reguliariai 
eitų. O kad ji eitų, reikia 
nuolatinių pajamų ir čia pat 
rankoje kapitalo, nes visur 
ir laiku reikia apmokėti — 
spaustuvei, tarnautojams, 
ekspeditoriams, paštui ir 1.1.
Ir čia yra leidėjo pats skau
džiausias rūpestis: jis negali 
teisintis, kad neturįs pinigų, 
nes prenumeratoriai su 
mokėjimais atsilikę, kad 
staiga pabrango kaštai ir t.t. 
Apie tai gal eilinis skaityto
jas ir nepagalvoja, bet čia 
yra pats pagrindinis mūsų 
spaudos gyvavimo punktas.

Lietuviškoji spauda išei
vijoje grindžiama ne komer
ciniais, bet tiesioginiai idea
listiniais pagrindais. Niekas 
iš mūsų spaudos darbuotojų 
nesikrauna sau kapitalo. 
Lygiai ir leidėjai vadovauja
si ta pačia kardinaline min
tim - dirbti, 'leisti ir aukotis 
tai pačiai lietuvybei, bend
ruomenės ir tautos gerovei. 
Ir galbūt jų yra pats di- 

pastarųjų paminėtųjų nie
kuo nerizikuoja: kol eina 
laikraštis, tai jį gauname, 
skaitome, jame bendradar
biaujame, iš jo reikalaujame 
ir 1.1. Tuo tarpu leidėjas turi 
tik vieną prieš akis uždavinį 
- kad spauda išeitų! Ir čia 
įsiskaito, kad skaitytojai 
būtų patenkinti, kad redak
toriai būtų ne tik kūrybingi, 
bet ir atsargūs, neišsišokda
mi ir nepraleisdami kokių 
nors šokiruojančių rašinių, 
erzinančių ne tik skaityto
jus, bet ir visą lietuvišką 
bendruomenę, kad adminis
tracija savo darbe būtų 
tiksli, kaip laikrodis. Eili-' 
niam skaitytojui gal tas ne
rūpi, gal mažiau rūpi net ir 
neapmokamam idealistui 
spaudos bendradarbiui, bet. 
leidėjui tas yra tiesioginis 
rūpestis. Ir tas galioja ne tik 
Mūsų Pastogei, bet ir kiek
vienam lietuviškam laikraš
čiui išeivijoje.

Ilgą laiką Mūsų Pastoge 
tiesioginio rūpinosi ALB 
Krašto Valdyba, kaip leidė
jas. Per visą tą laiką jos 
daugiau kaip pusę visų pa
reigų užėmė rūpesčiai Mūsų 
Pastoge, kuri per tą laikĄ 
neturėjo tinkamo teisinio 
statuso, legalizuoto gyvavi
mo šiame krašte. Ir tik prieš 
ketverius metus prof. A. 
Kabailos pastangomis Mūsų 
Pastogė buvo įteisinta, 
bendruomenėje sudarytas 
specialus organas leisti Mū
sų Pastogę ir ja tiesioginiai 
rūpintis bei būtį'už ją betar
piškai atsakingu. Tas orga
nas ir yra Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos Sąjunga. 
Ji veikia gana tyliai, be di
delių reklamų jau ketvirti 
metai, Mūsų Pastogė be 
kliūčių eina net finansiškai 
progresuodama. Nors Mūsų 
Pastogė ir paliko ALB orga
nas, bet atpalaidavo ALB 
Krašto Valdybą nuo ja tie
sioginių rūpesčių, tiesiai at-

Kalėjimai
Pernai Šveicarijoje anglų 

kalba buvo išleistas Avra- 
hamo Šifrino suredaguotas 
Pirmasis vadovas po kalėji
mus ir konclagerius Sovietų 
Sąjungoje (Stephanus 
Edition, Uhldinges/Seewis). 
Jame, pasiremiant buvusių 
kalinių ir liudininkų parody
mais, aprašoma ir Lietuva, 
kurioje dabar veikia vienuo
lika konclagerių ir septyni 
kalėjimai.

Panevėžyje yra didelis 
moterų ir vaikų kalėjimas, 
kuriame daugiau kaip 2000 
belaisvių dirba siuvykloje. 
Du dideli konclageriai Pra
vieniškėse turi apie 3000 ka
linių, kurie dirba kaimyni
nėse baldų ir medžio apdir
bimo dirbtuvėse. Šiauliuose 
veikia du konclageriai su

sidėjo šio laikraščio reika
lams ir jo plėtotei. Mes ma
tome šiame numery šios Są
jungos - leidėjo apyskaitą ir 
galime visi džiaugtis, kad 
nesame minuso ženkle. Bet 
tas dar nereiškia, kad turi
me nuleisti rankas ir prie 
laikraščio leidimo neprisidė
ti. Priešingai, tas liudija, 
kad bendruomenės laikraš
tis yra gerose ir tvirtose 
rankose, turįs aiškų ir tvirtą 
skaitytojų pasitikėjimą Bū
kime tikri, kad tasai pasiti
kėjimas bus išlaikytas ir 
ateityje. (v.k.)

Lietuvoje
daugiau kaip 1500 kalinių. 
Daugiau kaip 5000 kalinių 
Jonavoje dirba prie chemi
nio fabriko statybos. Aly
tuje yra virš 1000 kalinių.

Kalėjimais knibžda Vil
nius. Lenino prospekte KGB 
specialus kalėjimas politka
liniams yra pastate, kurį 2-jo 
karo metu naudojo Gesta
pas. Prie Lenino aukštės 
stovi Lukiškių kalėjimas, 
kuriame kalinamos ir mote
rys su vaikais. Vidaus rei
kalų ministerija turi savo 
kalėjimą Gedimino aikštėje. 
Netoli yra psichiatrinė ligo
ninė, kurioje kalinami ir lie
tuviai rezistentai, jos vado
vas Glaubersonas minimas 
pogrindžio spaudoje. Rasų 
gatvėje, netoli kapinių, vei
kia konclageris nepilnaine-

rugsėjo 26 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube

Įėjimas su bilietais - $ 12 asmeniui. Už šiuos pinigus 
paremsite Mūsų Pastogę, būsite skaniai ir sočiai pavai
šintas rinktine vakariene, nuotaikingai pabendrausite su 
Mūsų Pastogės darbuotojais ir bičiuliais. Taip pat daly
vaudamas baliuje išmėginsite laimę sau lygios netu
rinčioje Spaudos Baliaus loterijoje, kurioje bus mūsų žy
miųjų dailininkų kūrinių ir kitokių aukštos meninės ver
tės išdirbinių.

Stalų užsakymus priima Aldona JABLONSKIENĖ
teL 709 4031

BILIETUS PLATINA:

Sydnejaus Lietuvių Klubas
A. Jablonskienė, J. Mickienė tel. 709 4846, L. Sta- 
šionienė tel. 649 9062, A. Dudaitis tel. 727 9191, V. 
Jaras tel. 682 3580, V. Kazokas tel. 709 8395

Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame bilietus įsigyti ir
, vietas užsisakyti kaip galint anksčiau, nes rengėjams 

svarbu dalyvių skaičių žinoti savaitę prieš balių.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
YRA SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

PRESTIŽAS!

Baliaus programą ruošia p. D. SKORULIENĖ, kurios 
programos visados yra originalios ir ypatingai 
patrauklios.
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čiams (14-18 m.). Netoliese - 
kitas konclageris suaugu
siems, kur. neva gydo nuo 
alkoholizmo. Pereinama 
stovykla yra Maskvos gat
vėje.

Du konclageriai ir ”šara- 
ga” (ypatinga laboratorija) 
slepiasi už buvusio vienuo
lyno sienų Rasų gatvėje. 
Laboratorijoje apie 1300 ka
linių planuoja naujų koncla- 
gerių statybą ir gamina 
elektroninius prietaisus jų 
saugumui užtikrinti. Ko
mendantas pulkininkas 
Lukšas, jo pavaduotojas 
pulkininkas Adomaitis; pa
pulkininkis Novikovas va
dovauja KGB operaciniam 
skyriui, Laboratorijos vado
vai yra Antanas Lumbas 
(’’sadistas ir antisemitas”) ir

LENKŲ ŽURNALAS 
KRITIKUOJA LENKŲ
BAŽNYČIOS ŠOVINIZMĄ 

ęaryžiuje leidžiamo lenkų 
žurnalo Kultūra kovo mėn. 
laidoje Tymoteusz Klempski 
įdomiai nagrinėja lenkų ka
talikų Bažnyčios teigiamas 
ir neigiamas savybes. Prie 
pastarųjų jis priskiria prie
šiškumą baltgudžiams Bals
togės srityje ir "paranoišką” 
lietuvių traktavimą Suval
kijoje. Lenkijos Bažnyčia, 
rašo Klempski, prisidėjo 
E tokio pobūdžio naciona- 

o, kuris lenkams tegali 
atnešti nuostolių ir gėdos. 
Joje tebegyvas primityvus 
antiukrainietiškumas, anti
semitizmas, antilietuvišku
mas - primityvus biaurėji- 
masis viskuo, kas ”ne 
mūsų”.

ELTA 

pulkininkas Pročkunovas. 
Laboratorija ’’aptarnauja" 
visus konclagerius Sovietų 
Sąjungoje ir satelitinėse 
valstybėse (Berlyno sieną). 
Ji aprūpinta moderniausia 
aparatūra iš JA V-ių, Vaka
rų Vokietijos ir Japonijos.

’’Vadovas” taip pat aprašo 
ypatingą Vidaus reikalų mi
nisterijos mokyklą Trakų 
gatvėje, kur specialūs dali
niai apmokomi kaip palaiky
ti tvarką konclagenuose ir 
malšinti sukilimus. Į šią mo
kyklą paprastai siunčiami 
azijatai (uzbekai, tadžikai, 
turkmėnai). Vilniuje šiuo 
metu specialių dalinių divi
zija laikoma ’’paruošties 
stovyje”.

ELTA

RIAUŠES ANGLIJOJ

Prieš savaitę išvytas so
vietų diplomatas iš Anglijos 
Victor Lažine pasirodo buvo 
KGB kurjeris, kuris tankiai 
skraidė tarp Londono ir Pa
ryžiaus veždamas dideles 
sumas pinigų Į Angliją ir da
lindavo riaušių organizato
riams. Pinigus Paryžiuje 
gaudavo iš kito KGB agento 
Kravčenko. Britų saugumas 
pastebėjo, kad tiek sovietą, 
tiek Rytų Europos satelitą 
diplomatai buvo glaudžiame 
kontakte su riaušių organi
zatoriais.

Kadangi anglai pradėję 
akciją dėl sovietų kariuome
nės atitraukimo iš Afganis
tano, nenorėdami i rusų py
kinti, paskelbė Victor Laži
ne tik "Persona - non 
Grata”, o ne Šnipu ir įsakė 
per 7 dienas išsikraustyti iš 
Anglijos. A.K.
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gyvenimas Adelaidėje

Pagerbiant menininką
■ 7

Isolda I. Davis

Prasidėjus koncertų se- 
jonui Adelaidėj, muzikos 
mėgėjai pasigedo pažįstamo 
veido mūsų simfoninio or
kestro styginei sekcijoje. 
Smuikininkas Pranas Ma
tiukas pasitraukė iš akty
vaus muzikinio gyvenimo! 
Per dvidešimt septynerius 
metus tautiečiai priprato 
matyti Praną televizijoje ir 
scenoje. O dabar kažko lyg 
ir trūksta!

Pranas gimė 1917 metais 
sausio 10 d. Rusijoje, Mogi- 
levo mieste, kur jo šeima 
buvo karo audrų nublokšta. 
Augdami muziką mylinčioje 
šeimoje, nenuostabu, kad 
Pranas ir du vyresnieji bro
liai studijuoja muziką ir 
tampa smuikininkais profe
sionalais. Iš mažens girdė
damas muziką namuose, 
■Pranas vos devynerių metų 
būdamas jau pradeda smui
kuoti. Už metų jis išlaiko 
Egzaminus į Kauno Konser
vatoriją ir įstoja į ’’Aušros” 
gimnazijos pirmąją klasę. 
Gimnazijoje mokosi iki pie
tų, o po pietų skuba-į kon
servatoriją, kur dažnai iki 
vėlyvo vakaro lanko muzi- 
rologijos ir smuiko pamo
tas.
Po aštuonerių metų in

tensyvių studijų, Pranas 
sėkmingai išlaikęs egzami
nus 1937 metais, įsigyja 
gimnazijos brandos atestatą 
ir Kauno Konservatorijos 
muzikologijos diplomą su 
smuiko specialybe. Tų pačių 
metų rudenį jis įstoja į Vy- 
Mo“ Didžiojo ųnįveršitėta 
teisių fakultetą Kaune ir vė
liau tęsia šias studijas Vil
niuje. Deja, Pranui nebuvo 
lemta baigti paskutiniuosius 
teisių fakulteto metus. Jis 
buvo priverstas nutraukti 
studijas dėl susidėjusių po
litinių aplinkybių Lietuvos 
okupacijai prasidėjus, ir jo 
gyvenimo vaga pakrypsta 
šita linkme. Pranas vėl 
E a prie muzikos su kuria

Jau nebesiskiria. Jis 
darbuojasi Kauno radiofone 
kaip muzikinės programos 
redaktorius ir koncertuoja 
kaip solistas smuiko rečita
liuose Kaune ir Vilniuje. 
1943 metais gavęs Laikino
sios Lietuvos vyriausybės 
stipendiją, išvyksta į Aus
trija pagilinti muzikos stu
dijų žinomoje Salzburgo 
muzikos akademijoje 
"Mozarteum”. Vėliau jis pa
kviečiamas į Salzburgo sim
foninį orkestrą, kuriame iš
dirba iki karo pabaigos.

Karui pasibaigus, Pranas 
duoda smuiko rečitalius pa
bėgėlių stovyklose ir taip 
pat plačiai visuomenei. 
Dillingeno stovykloje susi
būrus styginių instrumen
talistų grupei, kurioje be 
Prano dalyvauja smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas, 
čelistas Mykolas Saulius ir 
violistas Stasys Gabrijolavi- 
tius — susiformuoja ’’Lietu
vos Styginis Kvartetas”. 
Kvartetas sėkmingai kon
certuoja Vokietijoje ir susi
laukia daug palankių atsilie
pimų vokiečių spaudoje. 
Deja emigracija išblaško 
kvarteto dalyvius. Vasyliū
nas ir Saulius išvažiuoja į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes,, o Stasys Gabrijolavi- 
5us ir Pranas į Australiją. 
Atvykęs Pietų Australijon 
iu žmona Elena ir dukryte 

Emilija, Pranas aktyviai da
lyvauja kaip solistas lietuvių 
visuomenės kultūriniuose 
parengimuose ir įstojęs į 
Adelaidės simfoninį or
kestrą ’’atstovauja” lietu- • 
vius net 27 metus. Violistas 
Stasys Gabrijolavičius jau 
ilgus metus groja Melbour
ne simfoniniame orkestre, o 
.Algimantas Motiekaitis yra 
Sydnejaus simfoninio or
kestro čelo sekcijos vado
vas.

O ką reiškia Pranui dar
bas orkestre? Pagal jį: — 
’’Simfoninio orkestro reika
lavimai muzikai, kas liečia 
savo instrumento tobuliau
sią apvaldymą, yra dideli ir 
atsaKingi. Viešo koncerto 
metu, išplaukęs klaidingas, 
negražus ar ne laiku garsas

Smuikininkas
Pranas Matiukas

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose

Visur matėsi būriai 
elgetų. Jie žmogui besimel
džiančiam visiškai nejau
čiant nuplaudavo kišenes su 
pinigais, ištraukdavo laikro
džius, numaudavo nuo rankų 
žiedus, moterims nutrauk
davo nuo galvų skareles ir 
viską, kas jų rankomis bū
davo pasiekiama. Nuovadoje 
nesibaigė nusiskundimai, 
ašaros. Reikėjo griebtis ko
kių nors priemonių, nes ne 
tik kalboje, bet ir laikraščių 
pirmuose puslapiuose tik ir 
skaitai: ’’žebraki” - lenkiš
kai, ’’šnorrer” - žydiškai, 
’’elgetos” - lietuviškai. Vie
tiniai lietuviai man aiškino, 
kad čia, Vilniuje, jau amžiais 
yra susidariusi tokia profe
sija ir pagal lenkiškus pa
pročius, kam reikia, ar ne, 
prisidengdami elgetavimu 
Slėšia, vagia ir užpuldinėj'a.

[ano pasamdyti sekliai 
aiškino, Kad dauguma iš jų 
yra gana pasiturį, priemies
čiuose turį savus namus, 
ūkius, atvažiuoja iki miesto 
savais arkliais ar dviračiais. 
Naktimis kelia orgijas, gir
tuokliauja, turi po keletą 
sugyventinių, o surinktas 
aukas ir visa, kas jiems ne- 
Eatinka, sušeria gyvu-

ams...
Sutikęs kapitoną Popovą 

paklausiau, ką jis galėtų pa
tarti šiuo reikalu. Jis man 
šypsodamasis atsakė, kad 
Rusijoje nėra elgetų, ir kad 
aš jų niekados neatsikraty- 
siu, iki visi Vilniaus gyven
tojai netapsią elgetomis.

G. Veličkos ’’Nemunas žydi” Adelaidės scenoje 
Prieky aktoriai V. Ratkevičius ir N. Skidzevičius

Nuotrauka V. Vosyliaus

jau negali būti sugražintas 
nei pataisytas. Muzikalu
mas, ilgų metų darbas, savo 
instrumento technikinis ap
valdymas, koordinacija su 
kitais instrumentais, ritmo 
pajautimas, tuo pačiu mo
mentu išpildant dažnai 
techniškai komplikuotas 
savo instrumento partijas, 
tai ir būtų pagrindiniai sim
foninio orkestro reikalavi
mai. Prityrusių simfoninio 
orkestro muzikantų, ypač 
styginių instrumentų, yra 
visuomet didelis trūkumas 
ne tik Australijoje, bet ir ki
tų pasaulio kraštų orkes
truose.”

0 koks skirtumas tarp so
listo ir muziko grojančio 
simfoniniame orkestre?

’’Žinomi pasauliniai solis
tai yra pasiekę aukščiausią 
savo instrumento apvaldy-

r?

(PRISIMINIMAI)

’’Turėk kantrybės”, sako, 
’’ateis laikas, kad jie.neturės 
iš ko prašyti aukų, nes bus 
visi lygūs... Galų gale jei 
pats nori, aš galiu jiems pa
rodyti laimingą kraštą. Pir
miausia surinkite stipres
nius ir man paskambinkite. 
Aš atvažiuosiu iš Naujosios 
Vilnelės su keliais sunkveži
miais ir mes juo pavėžinsime 
iki Eišiškių upelio (rusų rū- 
bežiaus). ’’Bet juk virš 75 ki
lometrų, kapitone”, - įsiter
piau.

’’Niekas pas mus nuo 
sporto nenumirė”, - atsakė.

Kitą dieną, sekmadienį, 
sugaudėme, kiek tik leido 
jėgos visus po ranka pakliu
vusius taip vadinamus elge
tas. Iškviečiau iš Vilniaus 
miesto ligoninės gydytoją 
Butkį. Jam padedant iš- 
skirstėme: senelius ir ser
gančius į vieną grupę, o jau
nus ir sveikus į kitą. Tada 
paskambinau kapitonui Po
povui ir jis tuojau pribuvo 
su keliais sunkvežimiais. 
Pirmiausia senelius ir ser
gančius nugabenome į mies
to senelių prieglaudos 
namus. Grįžę susisodinome 
antrą grupę ir per Panerių 
kalnus pasukome Eišiškių 
link. Iki rūbežiaus matėsi 
stambūs ūkiai riebūs galvi
jai, arkliai. Pravažiavus Ei
šiškių upelį (rūbežių) vaiz
das pasikeitė: kitokie žmo
nės, kitokie gyvuliai. Atro
dė kad ir varnos kitaip 
krankė... 

mo laipsnį. Jų repertuaras 
vienok ribotas: ne visi kom
pozitoriai yra rašę veikalų 
solistiniams instrumentams. 
Gi simfoninio orkestro re
pertuaruose yra: simfonijos, 
operos, operetės, baletai, 
solo instrumentų akompani
mentai, populiari lengva 
muzika net ir simfoninis 
džazas. Neabejotinai, čia 
reikalaujama ir įgyjama 
daug didesnis repertuaras ir 
bendrai muzikos kaipo to
kios platesnis pažinimas.”

Nežiūrint įtempto darbo 
(su Adelaidės simfoniniu or
kestru jam tenka apkeliauti 
visus svarbiausius Pietų 
Australijos centrus ir visų 
valstijų sostines) Pranas su
gebėjo pasiekti ir išlaikyti 
darnų šeimos gyvenimą ir, 
dėka jo jautrumo, toleran
tiškumo ir jumoro pajutimo,

J. Krupavičius

(tęsinys)

Sustojame. Kapitonas 
Popovas davė įsakymą iš
tuštinti sunkvežimius ir at
sisukęs į mane pasakė: ”Čia 
jie daug ko nelaimės. O 
iki grįš į Vilnių, tai turės 
pakankamai laiko apsigal
voti, ar verta skriausti ki
tus...”

Taip mes juos pavežiojo
me keletą kartų ir vis po 
porą kilometrų giliau į Rusi
ją. Žinoma, jie grįžo, bet jau 
taip įbauginti, kad bijojo 
vienas kito. Pamažu dingo 
skundai ir mes lengviau at- 
sidusome. Ko lenkams 
nepavyko Vilniuje sutvar
kyti per dvidešimt metų, 
lietuviai padarė per porą 
mėnesių.

Atėjo Vilniuje mums pir
mieji Nauji Metai, o su jais 
ir vilnietiška žiema. Termo
metras savaitėmis dieną ir 
naktį rodė minus 30 C. Gat
vės ištuštėjo. O kas jose ju
dėjo, tai sniego girgždėji
mas girdėjosi visoje apylin
kėje. Tą girgždėjimą dau
giausia ir kėlė rusų sunkve
žimiai.. Jie atsilygindami už 
mums suteiktas ’’dovanas” 
tuštino muziejus, ardė gele
žinkelius, griovė fabrikus ir 
visa, kas tik į jų rankas pa
kliuvo. Prisimenu puikų 
pastatais ir visame Pakaity
je garsų radio fabriką 
’’Regent”, odos fabrikus, 
kurie per porą savaičių ir su 
pamatais buvo išvežti. Iš
vežtų fabrikų, dirbtuvių bu
vusieji darbininkai buvo su- 

įsigyti didelį būrį draugų.
Džiaugdamiesi mūsų mu

zikų instrumentalistų sva
riais įnašais lietuvių ir aus
tralų muzikiniame gyveni
me, linkime Pranui Matiukui 
ilgų, kūrybingų metų. Tegu 
jo pirštų užgautos stygos 
dar ilgai skamba mūsų 
tarpe!

Mokslininkai pripažįsta, 
kad žemės temperatūra eina 
šiltyn, ir jau ateinančfeme 
šimtmetyje tirpstant pietų 
ašigalio - Antarktikos le
dams pakilsiąs vandenynų 
lygis ir bus apsemta dideli 
Siaurės Amerikos plotai.

gaudyti naktimis ir išvežti 
jų atstayti. O į akis gyrėsi, 
kad jie visko turį, net ir per
daug. Jų fabrikai viską ga
miną, net ir tokius daiktus, 
kaip apelsinai, lemonai ar 
migdolai. Tai matydami ar 
girdėdami lenkai verkė, lie
tuviai nesijuokė, o žydai ka
sėsi barzdas ir skundėsi, kad, 
slystąs iš jų rankų ’’gešef- 
tas”.

Prašvito 1940 metų pava
saris. Gatvės atgijo. O sielo
je?... Tuojau po Velykų 
vieną popietę užėjo pas ma
ne Vilniaus miesto policijos 
vadas šviesios atminties p. 
Remeikis ir sako: ’’Ponas 
Krupavičiau, atėjau atsi
sveikinti. Atėjau tau padė
koti už tą sugebėjimą ir pa
sišventimą, kurį parodei be
tvarkant Vilnių. Aš matau, 
kad mūsų dienos yra čia su
skaitytos. Mano vietoje jau 
sėdi koks tai iš Šiaulių kalė
jimo išlindęs draugas 
Petkus. Komunistas iki ausų 
su 15 metų praktika. Apie 
policijos darbą jis neturi 
mažiausio supratimo. Dabar 
visur tokie tik ir kišami. 
Dievas vienas težino, kuo 
visa tai baigsis. Manau, kad 
čia ir mes patys esame kiek 
kalti. Prisimink tik tuos 
visokius mūsų štabus, 
patriotinius apsikabinėjimus 
kryžiais, medaliais, kurie 
ėdė per dvidešimt metų 
trečdalį mūsų biudžeto. Kur 
jie dabar? Ar vis dar pla
nuoją apsigynimus? Žiūrėk, 
daug mažesnės ir silpnesnės 
tautos randa sau vietą isto
rijoje. Ginkis! O jeigu jau 
tada matai, kad nelaimėsi, 
tai... Lietuva rusus išskės
tomis rankomis sutiko.

Nukelta į psl. 6
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Rašo Jurgis Janušaitis
NEW HEALTH CHARGES

SUVAŽIUOS 
LIETUVIAI

PASAULIO
GYDYTOJAI

•Tryliktasis Pasaulio Lie
tuvių gydytojų sąjungos ir 
Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjungos suvažiavimas 

5-6 d.d.
Suvažiavimo ruošimo 

darbus atliks ir suvažiavimą 
globos Illinois lietuvių gy
dytojų draugija, kuriai 
vadovauja Dr. Pranas Sut
kus.

Suvažiavimo metu 
pramatyta keletas gana įdo
mių paskaitų. Jauniesiems 
gydytojams pageidaujant, 
pirmąją suvažiavimo dieną 
įvyks įdomios diskusijos te
momis: Jaunieji gydytojai — 
sąjungos ateitis ir Kokie ga
limi ryšiai su okupuotos 
Lietuvos gydytojais. Pasku
tinioji tema rodo, kad jau
nieji gydytojai nor plačiau ir 
giliau apžvelgti okupuotos 
Lietuvos gydytojų proble
mas ir panagrinėti, ar yra 
įmanoma betkuriuo būdu 
jiems padėti. Tokios temos, 
paprastai, sukelia kontra- 
versijų, kartais iššaukia aš
trių ginčų, tačiau, rengėjai 
mano, kad ir tokie klausimai 
išeivijoje gyvenantiems gy
dytojams turi rūpėti. Tai 
nereiškia, kad tuos klausi
mus palietus, jau būtų 
bendradarbiavimas su oku
pantu.

Įdomi paskaita bus ir mū
sų žymaus publicisto, ga
baus žurnalisto svečio iš Los 
Angeles, Bronio Railos. Jis 
kalbės tema: ’’Lietuvių tau
tos heroika ir tragedija”. Šis 
kalbėtojas, paprastai, savo 
paskaitas paruošia gerai, 

’ argumentuotai, jos būna 
labai įdomios. Neabejojama, 
kad ir ši paskaita susilauks 
didelio dėmesio. Visose šiose 
paskaitose gali ir kviečiama 
dalyvauti ir lietuvių visuo
menė.

Antrą suvažiavimo dieną, 
mokslinėje programoje, bus 
nagrinėjama ’’Skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opali- 
gių tyrimas bei terapija”. 
Šiuo klausimu pąsisakys 
visa eilė gydytojų specialis
tų ir bus tartas paskutinis 
šiuo klausimu medicinos žo
dis.

Be šių pagrindinių pas
kaitų, bus įvairių pramogų, 
susipažinimo vakaras, ban
ketas, darbo specialūs po
sėdžiai tik gydytojams, 
’’Fraternitas Lituanica — 
Patria” Gyd. Korp! visuoti
nis susirinkimas. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje specialios 
suvažiavimui skirtos pamal
dos.

Banketo metu sol. Audro
nė Gaižiūnienė, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui, 
atliks meninę programą. L

Suvažiavimo ruošimo rū
pesčius neša ir Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga, jos 
valdyba, vadovaujama Dr. 
Domo Giedraičio, talkinant

Vita Force

ar

VALERIAN TABS 
(valerijonas 

Jeigu esate nervuoti 
blogai miegate, naudokite 
šias tabletes. Gaunama 
Health Food krautuvėse. 

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton 5062 
S.A. Ph. (08) 277 3838 

(Lietuvių Laboratorija) 
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valdybos nariams Dr. Jonui 
T. Daugirdui, dantų gydy
tojai Almai Lipskienei, dan
tų gydytojai Alicijai Ruibie- 
nei ir kit.

Ta proga išeis ir medici
nos žurnalas, naujas nume
ris, redaguotas Dr. Vacio 
Šaulio.

Į šį suvažiavimą kviečiami 
visame laisvajame pasaulyje 
gyveną gydytojai. O gal su
lauksime svečių - daktarų ir 
iš tolimos Australijos.

Suvažiavimo organizaci
nius darbus atlieka Illinois 
lietuvių gydytojų ir dantų 
gydytojų moterų pagelbinis 
vienetas, kuriam vadovauja 
Stasė Labanauskienė.

PER VIENĄ SAVAITĘ 
ČIKAGOJE PALAIDOTA 
11 LIETUVIŲ

Liepos viduryje, per vieną 
savaitę Čikagoje mirė įvai
raus amžiaus 11 lietuvių. Tai 
buvo didelis mirtingumas ir 
mirtingumo priežasčių buvo 
įvairių - širdies smūgių iš
tikti, vėžio ligos pakirsti, 
nuo senatvės.

Mirusiųjų tarpe yra vi
suomenininkas, žurnalistas 
Jonas Vaičiūnas, 60 metų 
amžiaus, skautininkas Balys 
Vosylius; skautų veikėjas, 
šaulys S. Gasneris ir kit. 
Bendrai paėmus, Čikagos 
lietuvių gretas sparčiai reti
na ir Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse kasdien ir kasdien 
supilama vis naujų tėvynai
nių kapų.

Pažymėtina, kad Čikagos 
lietuviai turi dvejas kapines. 
Be minėtų šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių, gražiai 
tvarkomos ir Tautinės kapi
nės. Skaičiuojame, kad abe
jose kapinėse jau yra palai
dota keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių.

Prieš keletą metų Čikagos 
arkivyskupijos kardinolas 
John Cody norėjo šv. Kazi
miero lietuvių kapines nu
savinti ir į jas laidoti visų 
tautybių žmones. Tačiau lie
tuviai sukruto, buvo įsteig
tas LB Pasauliečių teisėms 
apsaugoti šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, kuriam va
dovavo energingas pirmi
ninkas Algis Regis. Vyko il
ga kova, didelės demonstra
cijos prie Cardinolo Cody įs
taigos, vesta su arkivysku-

Ne vien duona

Išeivišką gyvenimą ne visi 
vienodai priima. Vieni užsi
darė savo asmeniškų intere
sų kiaute, ranka numoję į 
lietuvybę, nuėjo savais ke
liais. Tačiau turime nemaža 
ir tokių, kurie visą gyveni
mą išliko ištikimi savo tau
tiniams idealams ir kuriems 
nėra vis tiek, kaip toji liet, 
bendruomenė laikosi.

Prie pastarųjų priskirti
nas ir adelaidiškis Kazimie
ras KAMINSKAS. Likimas 
jam nebuvo labai palankus. 
Išaugęs ir jaunystę pralei
dęs Nemuno pakrantėse, 
kaip pabėgėlis atsidūrė Vo
kietijoje. Su šeima išvargęs 
DP stovyklose prasidėjus 
emigracijai išvyko į Kanadą. 
Neturėdamas praktiškos 
profesijos Kazimieras ryžosi 
išmokti vandentiekio įren
gimo amato, kas nebuvo 
lengva nemokant gerai ang
lų kalbos. Po kelių metų kie
to darbo jis jau gavo master

Full details of how the new health arrangements commencing September 1 affect 
you, are contained in the NSW Government’s pamphlet, “New Health Charges 
1981”, now available from any public hospital, community health centre or office of 
the Health Commission of NSW.

If you need any further help, use the NSW Government’s “Telehelp” phone 
advisory service. .

Remember, the NSW Government has significantly increased 
the range of persons who qualify for free treatment in NSW 
public hospitals. Phone “Telehelp” if you do not fully understand 
the new health arrangements, particularly if you are in doubt 
about entitlement to free hospital services.

Use the number appropriate to your telephone for the cost of a 
local call

■gaLSlO 211 4444 (Sydney subscribers) t
(008) 122 155 (subscribers outside Sydney) *

Th® service operates from 9 am to 6 pm, Monday to Friday.
Kevin Stewart, MP, 
Minister for Health

pija ilgi pasitarimai, buvo 
šaukiami visuomenės susi
rinkimai, kuriuose yra daly
vavę net 2000 žmonių.

Po didelių pastangų 
komitetui pavyko išsikovoti 
teises laidoti lietuvius pagal 
krikščioniškas ir tautines 
tradicijas, kapinių nenusa- 
vimo, paliko lietuvių vardą 
ir kitų lengvatų. Taigi šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
Čikagoje yra labai gražiai 
tvarkomos, jose daug, 
E'ažių ir brangių paminklų.

apinėse Vėlinių ir miru
siųjų prisiminimo dienomis 
įvyksta specialus, komiteto 
ruošiamas, mirusiųjų 
pagerbimas.

Kazimieras Kaminskas

plumber pažymėjimą, o kiek 
vėliau jis jau atidarė savo 
firmą ir netrukus materialiai 
tvirtai atsistojo ant savo 
kojų.

Iš Kanados Kaminskų 
šeima persikėlė į N. Zelan
diją, bet čia nesijautė lai-

mingi ir dar po kelių metų poilsio. Karimierą^ Kamins- 
įsikūrė Adelaidėje, iš kur kas savo biznį perleido sūnui 

Viktorui, tikisi turėti dau- 
S'au laiko sau ir kitiems, 

irbdamas nelengvą ir gana 
prozaišką darbą ir kaip pats 
prisipažįsta, neturėjęs gali
mybių siekti aukštesnio 
mokslo, Kazimieras tačiau 
visą gyvenimą išliko ro
mantiškas panemunės sū
nus. Mėgsta paklaidžioti po 
praeitį, pasvajoti, paskaityti 
poezijos. Pas jį užtiksi be
veik visus išeivijoje leistus 
poezijos rinkinius. Bando ir 
pats šį tą rašyti ir paprašy
tas kai kada paskaito savos 
kūrybos. Anot jo, ”aš nesu 
poetas ir į tokius nepreten
duoju. Bet tai mano silpny
bė; kuri teikia man daug 
džiaugsmo ir aš kai kada 
pats šį tą sueiliuoju”.
‘ Kazimieras prisipažįsta 
negalįs gyventi be lietuvių ir 
lietuvybę remia kuo gali ir 
kaip sugeba. Šia proga lin
kime Kazimierui užtarnauto 
poilsio, o ką veikti, tikriau
siai jis pats suras. Ne vienas 
iš mūsų galėtumėm pasimo
kyti iš šio kuklaus tautiečio, 
kaip išeivijoje atlikti parei
gas savajai bendruomenei ir 
tuo pačiu tautai.

nr-

jau nežada emigruoti.
Vos nusėdę Adelaidėje 

jau po kelių dienų abu su 
žmona įstojo į chorą Litua- 
nia. Kazimieras ne tik buvo 
sąžiningas‘choristas, bet ir 
dosnus choro rėmėjas. Vos 
kilus minčiai išleisti Litua- 
nios dainų plokštelę, jis pir
mas tam reikalui paklojo 
1000 dolerių. Plokštelė buvo 
išleista.

Dažnai dirbdamas septy
nias dienas savaitėje ir tu
rėdamas geras pajamas Ka
zimieras nepasidarė pini
gams godus - daug kam jis 
yra ištiesęs savo dosnią ran
ką. Paprašytas ar neprašo
mas jis daug kartų stipriai 
parėmė lietuviškas organi
zacijas ar institucijas. Už 
šimtus dolerių jis yra atlikęs 
savo specialybes darbų Lie
tuvių Namuose ir Katalikų 
Centre nepatiekdamas už tai 
sąskaitų. Pereitais metais su 
sūnumi Viktoru paaukojo 
500 dol. etninių grupių radio 
stoties įrengimui. Jis pats, 
žmona, sūnus yra Adei. Liet. 
Sąjungos (Liet. Namų) am
žinieji nariai. A. Kaminskie
nė iki šiol tebėra ne tik ak
tyvi Lituanios choristė, bet 
ir populiaraus moterų kvar
teto *Nemuno Dukros” narė.

Kaminskai išaugino tris 
vaikus: vyriausias sūnus 
Gintautas baigė universitetą 
magistro laipsniu ir dirba 
Australijos diplomatinėje 
tarnyboje Madride, Ispani
joje. Duktė ištekėjus o jau
nėlis Viktoras taip pat nese
niai vedė. Jo žmona Dalia 
taip pat įsijungė į lietuvišką 
veiklą kaip pianistė akom- 
paniatorė, pirmą kartą gra
žiai pasirodžiusi literatūros 
ir dainos vakare.

Kaip kiekvienas iš mūsų, 
eilę metų atidirbę, reikalingi

B. St.

A.B.C. televizijos kanalo 
suorganizuotame Topshot 
krepšinio turnyre kur daly
vavo 8 komandos, Perkūno 
vyrai iškovojo pirmą vietą, 
gavo trofėjų ir 1800 dolerių 
pinigais. Warren Stanwix 
taip pat gavo asmenišką 
trofėjų, kaip geriausias ko
mandos žaidėjas.
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DIRECTORS’ REPORT

JOTH JUNE, 1981

O' f
jje Directors submit their Annual Report, together with the Audited Accounts 
fir the year ended JOth June, 1981, and report as follows ;

fit names of the Directors in office at the date of this Report are as

LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LTD

Annual Report
LITHUANIAN COMMODITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN MEEKLY "OUR HAVEN"

INCOME

Vytautas PATAŠIUS - President 
Vytautas E. Bukis 
Laurence D. COX 
Algirdas DUDAITIS 
Donatas KAIRAITIS 
Allen A. MILASAS 
Kastytis STASIONIS

principal activities of the Society are in the publishing of Australian 
Uthuanian Weekly "Our Haven"

BALANCE SHEET

fie Society was incorporated on 5th October, 1977 and on 1st December, 1977 
pot over the funds and other assets and the liabilities of the unincorporated 
tmociations then known as "Musu Pastoge" and "Our Haven" Adninistrative 
Omittee.

at June 30, 1981

'.CUMULATED FUNDS

1981 
$

1980 
$

Members' Entrance Fees > 2,975 2,875
General Funds 39,910 29,357
Plant Replacement Reserve 6,261

42,885 38,493

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LI)

INCOME t EXPENDITURE STATEMENT FOR THE

PERIOD ENDED 3OTH JUNE, 1981

Subscriptions "Our Haven1
Advertising
Interest Received

EXPENSES

Salaries -- Editor
~ Adninistrative
- Typesetting

Printing Costs 
Despatch 
Postage 
Transport

įsai

21,854 
9,387 
3,060

7,562 
1,342 
2,664 
9,293 
1,317 
5,831 

489

1,1M 
2,242 
7,973 
1,058 
6,139 

384

fit Society is a Company limited by guarantee. The profits, income and 
property of the Society, whencesoever derived, may not directly or indirectly 
įt distributed or transferred to the members of the Society.

REPRESENTED BY :

jbt the twelve months to JOth June, 1981, after charging $824 by way of 
Npnciation of Fixed Assets, Expenditure exceeded Income by $770. Despite 
dlt Trading Loss, the Accumulated Funds rose from $38,493 at 3Oth June, 1980 
~ $42,885 at JOth June, 1981. This increase arose from donations from the 
mbscribers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" amounting to $3,892 
aitrom fund raising activities which produced a net income of $1,170.

FIXED ASSETS

Plant 6 Equipment 
Less : Depreciation

TOTAL FIXED ASSETS

fit Accumulated Funds generated by the Members' Entrance Fees amounted to 
0,975 as at JOth June, 1981 and were represented by following Memberships t

W

M
W
H]

Group Membership - Australian Lithuanian Foundation Inc.

Individual Memberships -

Deceased Memberships - 

Cancelled Memberships -

109

5

fit Directors took reasonable steps before the Income and Expenditure Account 
ml Balance Sheet of Lithuanian Community Publishing Society Limited were 
ude out, to ascertain that all known bad debts were written off. No 
Įnvision for doubtful debts was considered necessary.

to the*date of this Report, the Directors were not aware of any circumstances 
61ch qouI^ require any substantial provision for doubtful debts

Bt Directors took reasonable steps, before the Income and Expenditure Account 
sd Balance Sheet were made out, to ascertain that the current assets of the 
txiety, other than debtors, were shown in the accounting records of the 
fcciety at a value equal to or below the value that would be expected to be 
Mlited in the ordinary course of business.
k the date of this Report, the Directors are not 
dich would render the values attributable to the 
tocitty's accounts ad*leading.

aware of any circumstances 
current assets in the

to charge on the assets of the Society has arisen 
timxial year to the date of this Report to secure the 
ų other person.

since the end of the 
liabilities of

to contingent'or other liability has become enforceable or is likely to 
irose enforceable within a period of twelve months after the end of the 
lusneial year which, it).the opinion of.tba. Directors, Will'Orjssy'affect 
Stability of the Society to meet its' obligations as and when they fall

■ o v- .- / .. • .r v • -v • / * • ■ ' “ • -
k the date of this Report, the Directors are not aware of any circumstances 
st otherwise dealt with in the Report or Accounts which would render any 
■ount stated in the accounts sdsleading.

5* results of the Society's operations during the financial year have not, 
a the opinion of the Directors, been substantially affected by any item, 
taasaction or event of a material and unusual nature.

St Mfec4t£rAz( no ifąB, transaction of event of saterialrdor dHbsual 'hqfhfB^ A* - 
kich,Mould affebt'bubbtantfally. the ‘results of the Society for the next 
kccteding financial year, has occurred.

to Director, since the end of the previous financial year has received or 
hi become entitled to receive a benefit by'reason of a contract made by the 
bciety or a related corporation with the Director or with a firm of which he 
Ut aeaber or with a Company in which he has a substantial financial interest.

ON BEHALF OF THE BOARD
v. patašius - Director
L.D. COX - Director - 1 - * .Aujuttiijc jjji

L.i

L.B. Spaudos S-gos
metinis susirinkimas

Uvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių meti- 
sirinkimas jvyks Sydnejaus Lietuviu Klube, 16 
Terrace, Bankstown, NSW, sekmadienį, 1981 m. 
25 d,, 3 vai.

S. Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į 
ps Komitetą. Nominacijos turi pasiekti Sąjungos 
:tą (P.O. Box 550 Bankstown, NSW 2200) ne vėliau 
>25 d. Nominacijos turi būti patiektos raštu su 
viejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato pa-

artini L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminin- 
• Patašius, vicepirmininkas Dr. D. Kairaitis, iždi- 
A. Milašas, sekretorius L. Cox, nariai V. Bukevi- 

L Dudaitis ir K. Stašionis. •

»l Sąjungos įstatus trys dabartinio komiteto nariai 
Statydinti per šį metinį Sąjungos narių susirinki- 
* jie gali būti vėl renkami į naująjį Komitetą. Šiais 
’atsistatydina V. Patašius, Dr. D. Kairaitis ir L. 
Jie yra sutikę kandidatuoti į naujojo komiteto 
l,

>. Sąjungos Komitetas kreipiasi į visus lietuvių 
s bičiulius, kurie dar nėra įstoję nariais į Sąjungą, 
imas juos įsijungti į Sąjungos narių eiles. Į Sąjun- 
ii galima padavus prašymą ir sumokėjus vienkar- 
> mokestį. Sąjungos nariams nereikia mokėti me

todo mokesčių. Stojamasis mokestis juos padaro 
’iki gyvos galvos, nebent jie patys paduotų, pareiš- 
s Sąjungos išstoti.

& Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
Jogą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje.

• ) ■

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Komitetas

MEMBERSHIP

Australian Lithuanian Foundation Inc,

CURRENT ASSETS

Stock of Publishing Materials 
on hand at cost

Commonwealth Savin?s Bank, Ryde
Commonwealth Trading Bank, Fairfield 
Lithuanian Co-operative Credit Union 

"Talka" - Term Deposits
- Deposits on Call

Lithuanian Club Limited -
Interest Bearing Deposits plus 
Interest

N.S.N. Permanent Building Society Ltd.
- Tenn Investments
- Current Deposits

Accrued

J >

8,241
5,338

2,903

1OO

180
491

1)

19,000
4,453

5,206

5,000 
2,463

36,7*2

? u

7,382
1,575

Unpaid Subscriptions
- Current Year
- Previous Periods

2,117

TOTAL CURRENT'ASSETS , ^^66

Unpaid Advertising charges
- Current Year
- Previous Periods

ft.

total assets

LESS :

CURRENT LIABILITIES

1,405
712

50,869

1981 
$

8,241
4,514

3,727

1OO

40 
682 

1,909

18,000
1,574

1,843

5,000
2,087

31,135.

7,868
1,889

1

864
158

1,022

41,914

45,741

1980 
$

Trade Creditox's < ’
Prepaid Subscriptions
Amounts specifically allocated for 

Expenditure relating to Studies 
of Lithuanian Language

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES

827
6,886

1,173
5,804

271 271

7,984 7,248

42,885 38,493

PLB veikloje
PLB LEIDINIAI

Okupuotoje Lietuvoje 
tauta herojiškai kovoja už 
savo religines, tautines ir 
valstybines teises, ką mums 
labai vaizdžiai liudija Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos, Rūpintojėlis, 
Aušra, Tiesos Kelias, Alma 
Mater, Varpas, Aušrelė, 
Perspektyvos, Pastogė, Vy
tis ir kiti Lietuvos pogrin
džio leidiniai, sunkiais ir pa
vojingais keliais pasiekę 
laisvąjį pasaulį.

Atsiliepdami į jų pagalbos 
šauksmą ir norėdami tuos 
leidinius plačiau paskleisti 
pasaulio lietuvių ir jų drau
gų tarpe, pradeda leisti per
spausdintus autentiškus 
Lietuvos pogrindžio patrio
tinės spaudos tekstus. Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pastangomis ir lėšomis 
perspausdintas ofsetiniu 
būdu ’’Vyčio” 5-tas numeris 
taip, kaip jis buvo gautas 
Vakaruose, pataisant tech
niškai tik tas vietas, kur 
sunku ar neįmanoma įskai
tyti tekstą. Taip išleidę vie-

Less : Surplus/(Excess) Expenditure 
over Income

Editor*s Office Expenses 3,691 9,255 y
Administrative Expenses 802
Legal Expenses 210
Insurance - Workers* Comp s Fire 361 »*«
Commissions 89 ’ 67
Maintenance $ Supplies 596 333
Depreciation 824

35,071 30,629

( 770) )31

$ 30,960f 34,301

ACCUMULATED FUNDS - GENERAL ACCOUNT : • - •Tt

■ : •'

Balance at beginning of period 29,357 31,360
Plus : Donations Received 3,892 7,078

Net Income from Fund
Raising Activities 1,170 1.513

34,419 39,950

Plus : Surplus/(Excess) Expenditure
over Income < 770)

33,649 30,191

Plus : Transfers to Plant Replacement
Reserve re-allocated back to
General Funds Account 6,261 t 934)

BALANCE AT END OF PERIOD $ 39,910 $ 29,357

STATEMENT BY DIRECTORS

In accordance with a resolution of the directors of the Company ww state 
that in the opinion of the directors t • '•* • > ,

> • • /
(i) The attached Incone 6 Expenditure Statement of the Company 

i‘.‘ *■'. is>drawn*up. eo as to give a tree and fair view of the
profit of the company for the"period ended 3Oth June, 1982/ and

(ii) The attached Balance Sheet of the company is drawn up so as
to give a true and fair view of the state of affairs of the 
company as at JOth June, 1981. % ‘ *► ’

On behalf of the Directors
V. PATAŠIUS - Director ’’

Sydney. Augusi 21»t ZMĄ L.D. COX - Director

STATEMENT ar pnruciPtL ICCOWTIHC OFFICO) „ .

.( to. (M MĄt fit btli.t. CM itucM account* giv. w ln» ud<
.. Mir yieu ol tba.^a.t, required co be dule .Ich CMraln by Metlon 162 ot

cbe Companies Act. 1,61. AWOUAS

Sydney. Augusi 21st 1981 Principal Accounting Officer

AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

In my opinion i

(a) The attached Balance Sheet and I neo de t Expenditure Stateswnt 
are properly drawn up in accordance with the provisions of the

’• • ‘ ’ Companies Act, '1961, and so as to give a true and fair view of t

(i) the state of affairs of the company at loth June, 1981 
and the results of the company for the period ended 
on that date; and

(ii) the other matters required by Section 162 of that Act 
to be dealt with in the accounts t

(b) The accounting records and other records, and the registers 
required by the Act to be kept by the company have been properly 
kept in accordance with the provisions of that Act.

LEON R. MI LASAS
Registered under the Public

Sydney. August 21st 1981 Accounts Registration
Act, 1945, as amended.

ną leidinį, planuojame juos 
leisti ir toliau šiais bei atei-
nančiais metais, kai tik jie 
pasieks mus.

Vieno leidinio auka, ap
mokanti perspausdinimo ir 
pašto išlaidas, yra 4 dol. 
Prenumerata už 6 leidinius 
šiais ir kitais metais - 20 dol. 
auka. Laukiame ir aukų, ku
rios labiau paremtų Lietu
vos pogrindžio spaudos pla
tinimą ir tuo pačiu visų pa
saulio lietuvių bendrą kovą 
už Lietuvos laisvę.

Čekius ar ’’Money Order” 
rašyti LITHUANIAN
WORLD COMMUNITY
FOUNDATION vardu ir 
siųsti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei šiuo adresu:

Lithuanian World
Community 5620 So. Clare
mont Ave. Chicago, Illinois 
60636 U.S.A.

Iš anksto dėkojame.

Rugsėjo 5 d. 7.30 v.v. te
levizijoje 0/28 bus rodoma 
ištraukų iš š.m. Shell Folk-
loric Festivalio. Greičiausia 
matysime ir lietuvius.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

$ 150 - N.K. Butkai,
N.S.W. (860).

$ 100 - Anelė Reimerienė, 
Vic. (125) minint 10 metų 
vyro Leonardo mirties su
kaktį ir atžymint sūnaus 
Vyto 25 metų amžiaus proga 
- nauja šimtininke.

$ 25 - E.N.J.č. Liutikai, 
N.S.W. (žmonos ir motinos 4 
metų mirties atminimui)..

Pagerbdami a.a. K. Ke- 
raitį po $ 20 aukojo: V.G. 
Martišiai (85) ir M. Gailiūnai 
(140); po $ 10 - A.O. An- 
druškai (45), J.A^Kovalskiai 
(67) (visi iš A.C.T.), J.S. 
Meiliūnai, Vic. (417).

$ 3 - S. Ratas, A.C.T. (8).
Reikšdami užuojautą E. 

Reisonienei ir artimiesiems,
mirus jos vyrui po $ 10 au
kojo N.J.Č. Liutikai, N.S.W. 
(275) ir A. Zubras, Vic. (383)

Sveikiname naują šimti- 
ninkę ir ačiū visiems auko
tojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas
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Namie
MELBOURNO KATALI
KIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
30-šimt METŲ TIESOS IR 
MEILĖS TARNYBOJE

Australijoje, kūrimosi 
pradžioje, katalikės moterys 
susispietė į draugiją, kad 
savo darbu galėtu padėti ar
timui ir tarnautų Dievui ir 
tėvynei Lietuvai.

Nuo to laiko, rugpiūčio 15 
d., praėjo trisdešimt metų ir 
kaip tik tą dieną, šeštadienio 
vakare, Lietuvių Namų Ju
biliejinėje salėje, tas gimta
dienis buvo tinkamai pami
nėtas.

Prie gražiai padengtų,' 
gėlėmis ir žvakėmis papuoš
tų stalų, susėdo apie 200 
žmonių, kuriuos sudarė 
draugijos narės su antromis 
pusėmis, organizacijų atsto
vai svečiai ir trys kunigai.

Valentinas Čižauskas 
pravedė iškilmių eigą ir 
pakvietė kun. Pr. Vaserį 
maldai. Kai visi gerai pasi
stiprino, draugijos pirmi
ninkė Halina Statkuvienė 
pasveikino susirinkusius, 
gražiai įterpusi kelis poezi
jos posmus. Sekė organiza
cijų sveikinimai. Visi iškėlė 
draugijos didelį pagalbos 
įnašą į Melbourne bendruo
menės ir organizacijų gyve
nimą ir įvertino veiklios 
draugijos pirmininkės Hali
nes Statkuvienės malonų, 
draugišką bendradarbiavi
mą. ;•.;/< -

Sveikino: ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas Albi
nas Pocius, po jo ALKF pir
mininkas Valentinas Či
žauskas, dvasios vadas kun. 
Vaseris,. Apylinkės V.-bos 
pirmininkas p. Šemeta, Tė
viškės Aidų vyr. . redakto
rius kun. Dauknys, skautų 
Džiugo . tunto tuntininkas 
Henrikas Antanaitis, Mel
bourne Klubo pirmininkas 
Juozas Petrašiūnas, parapi
jos mokyklos vedėjas Algis 
Šimkus, Parapijos choro 
vardu Kazimieras Meldažys, 
evangelikių moterų ir ’’Mo
terų Pasaulio” darbuotojų 
vardu Alisa Baltrukonienė, 
Ateitininkų Sendraugų 
vardu Silvestas Balčiūnas, 
Dainos Sambūrio - vardu 
.Kęstutis Lynikas, Birutė 
Adomavičienė sporto klubo 
’’Varpas” vardu, Gyvojo Ro
žančiaus vardu p. Venckus.

Draugijos vicepirmininkė 
Genė Mackevičienė padėko
jo draugijos narių vardu 
pirmininkei Halinai Statku
vienei už gerą, ilgametį va
dovavimą, draugiškumą ir 
pagerbė ją įteikiant jai gėlių 
puokštę. -

Perskaityti sveikinimai 
(auti iš Leokadijos Civins- 

ienės, Clevelando ir Ade
laidės Kat. Mot. Draugijos. 
Kiti sveikinimai gauti anks
čiau patalpinti, Kat. Mot. 
Draugijos išleistame, 30-ties 
metų veiklos ir jubiliejaus 
progai atžymėti, 40 puslapių 
leidinyje. Leidinys išleistas 
kaipo padėka visoms 
narėms.

Buvo ir netikėtumų: 
Širmą kartą išėjo padainuoti 

'at. Moterų kvartetas, su-

ir
svetur

sidedantis iš Genės Macke
vičienės, Birutės Tamošiū
nienė^, p. Pranckūnienės ir 
p. Jokubaitienės. Jos padai
navo tris linksmas dainas ir 
susilaukė daug katučių.

Rasa Statkuvienė paskai
tė Marijos Malakūnienės, 
specialiai šiai progai para
šytą eilėraštį, ’’Dirbki, 
Sese”. Kitą poetės Marijos 
Malakūnienės eilėraštį ’’Yra 
šalis” paskaitė Dalia Didžie- 
nė.

Solistas Jurgis Rūbas pa
dainavo Raudonikio harmo
nizuotą dainą ”Ar žinai?”, 
palydint pianinu Zitai Praš- 
mutaitei. Visiems prašant, 
jis dar padainavo žinomą 
linksmą Vanagaičio harmo
nizuotą dainelę ’’Stasys”.

Pasivaišinę kavute ir ska
niais pyragais, pirmininkė 
padėkojo visiems už sveiki
nimus, Zitai Prašmutaitei už 
paruošimą dainų moterų 
kvartetui, medžio drožinių 
meistrui Vosyliui Jeršovui 
už draugijai padovanotą 
meniškai išdrožtą koplytėlę 
ir Klubui už dovaną Tia-Ma- 
ria, kun. Pr. Vaseriui, Julijai 
Grigaitienei ir Alisai Bal- 
trukonienei už leidinio pa
ruošimą spaudai ir talkinin
kavimą, kad jis išvystų pa
saulį.

Reikia palinkėti, kad Ka
talikių Moterų Draugija il
gai dar gyvuotų ir kad jos ir 
toliau būtų fiziniai ir dvasi
niai stiprios. . ... (<A1JB. į

Piktžolės Vilniaus...
:AtkeltA.,iŠ psL'‘3K-'-< -'i■

Kokia gėda! Pats irgi gel
bėkis, kol nevėlu... Ak, aš 
čia nebegaliu daugiau!” Pa
šoko iš kėdės, apkabino ma
ne ir pabučiavęs į abu veidus 
užtrenkė duris. Vėliau gir
dėjau, kad jis išvažiavo į 
Klaipėdą, o iš ten pasuko į 
Vakarus...

Naujojo policijos vado 
”kankinio” Petkaus akyse 
mes, senesni tarnautojai 
buvome neverti kulkos -* 
smetoninkai, kapitalistai, 
kraugeriai, liaudies išnau
dotojai. Kiek vėliau jo sky
riaus vedėjas man prasitarė, 
kad jis esąs visiškas beraš
tis, kad jis per dienas tik 
kumščiais daužo savo kabi
neto stalą ir rėkiąs - daugiau 
nieko. Sakoma, kad pasau
lyje nėra nieko amžino: dau
žomo stalo paviršius suskilo, 
kojos iškrypo...

Atsirado kitas ’’vadas” jau 
iš Panevėžio kalėjimo ir še
šis mėnesius ilgiau kalėjęs, 
negu pirmasis. Jam likimo 
nebuvo lemta sėdėti 
minkštoje kėdėje ilgesnį lai
ką: pirmą kartą susitikęs 
akis į akį su NKVD susikirto 
ir jau kitą savaitę ’’Stalino 
auksinės konstitucijos” var
du buvo padėtas Antakalnio 
kalėjime.

Taip keitėsi vienas paskui 
kitą visokie politiniai pata
rėjai, vadai, viršininkai ir

AUŠROS TUNTO KAUKIŲ 
BALIUS SYDNEJUJE

Sydnejaus Aušros tunto 
tradicinis kaukių balius 
buvo suruoštas rugpiūčio 15 
d., Lietuvių Klube, Banks- 
towne, į kurį gana gausiai 
atsilankė svečių.

Baliaus salė išpuošta bro
lio Aleksandro Jakšto pieši
niais ir sesės Audronės Sta- 
šionytės dekoracijomis. 
Programą pravedė sesė 
Elenutė Kiverytė. Progra
moje, su savo kūrybos gita
ros muzika, pasirodė jau
nieji broliai Edis Barila ir 
Tomas Pullinen.

Baliaus metu pravesta di
džioji loterija ir laimės šuli
nys. Vertingus didžiosios lo
terijos fantus laimėjo: Nr. 1 
p. V. Kabailiehės paveikslą - 
Bronė Vojcek iš St. Marys; 
Nr. 2 - p. E. Jonaitienės pa
dovanotą dail. Ramono pa
veikslą - V. Barkuvienė; Nr. 
3 - irgi p. E. Jonaitienės do
vaną - dail. Tarbildienės pa
veikslą - VI. Miniotas. Buvo 
ir daugiau smulkesnių pre
mijų, dovanotų gerųjų 
skautų bičiulių.

Jaunimo labiausiai laukto 
kaukių parado metu teisėjai 
I-mą premiją ($ 112, paskir
tų Dr. A. Viliūnb) laimėjo 
’’Arkliukas” - sesės Kristina 
ir Marina Coxaites; II-rą 
premiją ($ 50, paskirtą Syd
nejaus Skautų židinio) lai-
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kitokie, iki jie vėl nebuvo 
grąžinti į kalėjimus. Pa
galiau Vilniaus miesto poli
cijos vadu paskirtas jau iš 
Telšių kalėjimo ’’kankinys” 
su dvidešimt metų komu-* 
nistine praktika draugas 
Čiplys. Šiam ”vadui” vis tik 
buvo lemta ir mane pergy
venti...

Atėjo Vilniaus paskolos 
lakštų pirkimo laikas. Laik
raščiai ir įstaigose ant sienų 
iškabinti plakatai šaukė: 
’’Pirkite Vilniui atstatyti 
paskolos lakštus”, ”Tas ne
vertas lietuvio vardo, kas 
neištiesia rankos mūsų sos
tinei Vilniui pagelbėti”. Ir 
taip be galo, Policijos vado 
įstaigoje paimant algų sąra
šus ir pinigus pakišo man 
Vilniaus paskolos lakštų są
rašą. Kiek davė tam tikslui 
mano viršininkai, dabar ne
atsimenu, bet aš pats 
paprašiau užrašyti 225 litus. 
Stovį arčiau manęs nusiste
bėjo, o šalia stovėjęs polici
jos vadas Čiplys pro sukąs
tus dantis sucypė: ’’Rupūžė 
smetonininkas”. Ir aš nuo to 
laiko jo akyse tapau nepa
kenčiamas...

Visus kasdieninius Vil
niaus įvykius užtemdė atė
jęs birželio mėnuo. Jo vidu
ry, rodos, apie 14 d. vėlokai 
po pietų klausėmės Kauno 

mėjo M. Šepoko "krepšinio 
žaidėjų grupė”; IH-čią pre
miją ($ 25, paskirta lietuviš
kos radio'valandėlės vedėjo 
p. V. Šliterio) atiteko ”Mus- 
mėrėms” - Pauliukui ir Ely
tei Šliogeriams; IV-ją - pa
guodos - premiją ($ 10, skir
tą p. L. Cox) laimėjo Nijelė 
Hopaitė.

Baliaus dalyvius kava ir 
pyragais vaišino Sydnejaus 
Skautų Židinio sesės.

Aušros tunto vadovybė 
dėkoja visiems, vienu ar 
kitu būdu parėmusiems 
Aušros tuntą, o taip pat vi
siems baliaus dalyviams.

Jūsų parama įgalina Auš
ros tuntą ir toliau tęsti savo 
veiklą.
MELBOURNAS

LIETUVIŠKOJI KNYGA

Melbourne Lietuvių Bib
liotekai aukojo: po $ 10 - J. 
Bajoras, A. Krausienė. Po $ 
5 - K. Šimkūnas, V. Baltru- 
konis, J. Leknius. $ 3.50 - G. 
Baltutytė. Lietuvos pogrin
džio spaudos - Ig. Alekna. 
Knygų ir žurnalų komplektų 
- Melbourne Lietuvių Kata
likių Moterų Draugija, J. 
Giedraitis, A. Krausienė. 
Plokštelių - L-. Čekas.

Didelis jiems ačiū!

Melb. Liet. Biblioteka

AUKOKIME
LIETUVIŠKOS

SKAUTYBĖS FONDUI

Lietuviškos Skautybės 
Fondui 1980 m. adelaidiškiai 
aukojo: V. Ilgūnas $ 200, St.

radio ir tuo metu ėjusio mi- 
nisterio pirmininko pareigas 
Ą. Merkio kalbos. Kadangi 
toji kalba buvo tansliuojamax 
ne tik Vilniuj, bet visai Lie
tuvai, tai jos turinio nenag
rinėsiu, nes jūs ir gi turėjote 
girdėti, bet tik sakau, kad 
mes ten gyveną tokios kal
bos, iš Kauno nesitikėjome. 
Klausydamiesi - jos vieni 
verkė, kiti keikė, ir mes visi 
jautėmės prislėgti, parduoti. 
Vėliau Vilniuje ėjo gandai, 
kad ta kalba buvo parašyta 
Justo Paleckio ir Liūdo Gi
ros ir dešimtį kartų pertik
rinta gen. Žemaičio - Baltu
čio, to NKVD generolo, 
kuris kiek vėliau tą nelai
mingą Antaną Merkį už ne- 
parodymą reikiamos šypse
nos skaitant tą kalbą, iš
siuntė aštuoneriems 
metams į Sibirą.

Savaitei praslinkus gavau 
iš Vidaus Reikalų Ministeri
jos slaptus raštus, kad bū
čiau pasiruošęs priimti mūsų 
’’draugus”, kad jiems būtų 
teikiama reikalinga pagalba, 
juos sveikinti, organizuoti 
lietuvių būrelius ir visiems 
kartu praeinant šaukti 
”Urra!” Jų atavykimo dieną 
nuovadą laikyti aliarmo pa
dėty. Reiškia, būti pasiruo- 
šiusiems ir laikytis nuova
dos patalpose. Už mažiausią 
išsišokimą prieš rusus man 
pavestose ribose būsiu lai
komas atsakingu.

Jau kito sekmadienio rytą 
virš Vilniaus sukinėjosi šim

Pacevičienė $ 20, Alg. V. 
Navakas $ 10, P. Vildžiuvie* 
nė $ 10 Č. Dubinskas $ 10.

Visiems 1980 m. aukoto
jams L.S.F. Valdybos vardu 
jūsų atstovas nuoširdžiai 
dėkoja.

Auka L.S.F. yra geriau
sias investavimas į 
mūsų jaunimo auklėjimą pa
milti savo kalbą, papročius 
ir subręsti sąmoningais 
tautiečiais. Visos aukos yra 
rūpestingai investuojamos, 
šių metų pradžioje siekė $ 
(US) 59,837-79 sumą. Už 
1980 m. gauta $ (US) 
4.795-13 palūkanų, kurios 
paskirstytos skautiškai 
veiklai pagal LSS Tarybos 
Pirmijos pageidavimus. Au
kas prašom siųsti LSF iždi
ninkui v.s. Kostui Nenortui, 
44 Alban Str., Dorchester 
(Boston), M.A. 02124, 
U.S.A., naudojant tarptau
tinius banko čekius. Juos 
galima gauti kiekviename 
banke už $ 2.08, nežiūrint į 
tai kokia suma įrašoma kaip 
auka, arba per jūsų vietąvės 
atstovus, Įmokant grynais 
arba asmeniškais čekiais. 
Pagal LSF nuostatus jūsų 
atstovas neturi teisės nei 
vieno cento panaudoti per
siuntimo išlaidoms padengti.

L.S.F. atstovas Adelaidė- 
\je: Vacys Ilgūnas, 46 
Douglas Street, Parkside 
5063. Tel. (08) 271 0644.

tai visokių rūšių rusų lėktu
vų. Čia paparadavę traukė 
Kauno link. Apie pietus įžy
giavo taip vadinami pėsti
ninkai. Žygiavo gretomis po 
penkis: pirmas iš dešinės 
turėjo šautuvą, antras lope
tą, trečias pikę, ketvirtas 
gabalą ilgos geležies ir 
penktas ant pečių pustuštį, 
maišą. Apie juos, sukinėjosi; 
ilgomis purvinomis milinė
mis apsirengusios moterys.

Juos sekė kavalerija. 
Dauguma sėdėjo ant nuka
muotų arkliukų be balnų, 
pančiais apsijuosę ir tokiais 
pat virvagaliais juos pasiža
boję. Drabužių stovis neap
rašomas. Vietoj batų dau
guma dėvėjo vyžas, kiti 
klumpes ar ką nors pana
šaus. Kepurės primine vy
turėlių galvutes. Sakau, Vil
nius, turbūt, pirmą kartą 
matė vienoje vietoje suva
rytą tokių apdriskusių, iš
vargusių ir nesipraususių; 
žmonių bandą.

Susirinkimo centras buvo 
katedros aikštė ir šalia jos 
Mickevičiaus gatvės galas. 
Jau po pusvalandžio ten 
jautėsi nosį riečiantis dvoki
mas. Bijodamas, kad ten su 
jais neįvyktų koks nemalo
numas, pasiskambinau savo 
politiniam globėjui kapito
nui Popovui ir paprašiau at
vykti. Ta proga norėčiau čia 
Kridurti, kad kpt. Popovas 

uvo žmogus, per kurį aš 
daug Vilniaus lietuviams 
galėjau gero iškovoti, ir jis 
buvo pirmas rusas kuris 
man pasisakė ir parodė ne
šiojąs savo baltiniuose slap
tai įsiūtą kryželį ir širdyje 
tikįs į Tą, kuris yra galin
gesnis ir už draugą Staliną.

Bus daugiau
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apie mus Spaudoje

UETUVYBE JUNGIA
Iš visų pasaulio žemynų, tėjančiose stovyklose pasiliku- 

nepriklausomybės laikais ma
žiausiai domėjomės Australi- 
ja^-Ir tai buvo labai supran
tama. Milžiniškas atstumas,, 
skirtinga geografinė padėtis 
anapus pusiaujo, pagaliau - iš 
visų .pusių apsupimas vande
nynais - ano meto susisiekimo 
sąlygomis labai retą kurį vilio
jo ten pastoviai apsigyventi. 
Vienas kitas tenai nuvykęs din
go be žinios, ir tik saujelė anks 
čiau įsikūrusių lietuvių pasiti
ko po Antrojo pasaulinio karo 
tūkstančiais atvykusius savo 
tautiečius.

Tolimi, nepažįstami kraštai 
paprastai pritraukia tik ryžtin 
guosius ir nuotykių ieškotojus, 
kurie, įspūdžių prisirinkę ar 
nusivylę, gali grįžti namo. Su 
mūsiškiais, kurie iš Europos' 
stovyklų prieš trisdešimt metų 
leidosi Australijon, buvo visiš
kai kitaip. Tiesa, jie buvo ryž 
tingesni už kitus, bet vyko aiš
kiai žinodami, jog jiems nėra 
kelio atgal, o grįžimas tėvy
nėn, iki ji dar vis pavergta, vi
siškai neįmanomas. Taip Aus
tralijon pasuko pats gražusis ir 
energingasis mūsų jaunimas, 
gi su jai ne viena šeima su gau 
siais paaugliais, kurių daugu
ma šiandien jau yra įsitraukę į 
tenykšti judrų lietuviškąjį gy
venimą.
'Gi, išlydėdami jaunimą į 

menkai žinomas tolumas, tuš-

šieji skaudžiai pergyveno išsis
kyrimą. Daugelis’ galvojo, 
kad su juo niekada nebeteks 
gyvenime susieiti ir pasimaty
ti, o ten nuvykusieji išnyks be 
ženklo svetimųjų daugumoje. 
Busimuosius australiečius min
timi nurašę į mūsų išblaškytos 
tautos nuostolius, likusieji pa
mažu traukė į labiau girdėtus 
užjūrio kraštus, antrosios tėvy 
nės laikinai ieškotis. Ir taip 
kurį laiką buvo nutrūkę ryšiai 
vienų su kitais.

Po metų kitų laikai ėmė keis
tis. Ir štai, kaip europiečiams 
Kolumbas atrado Ameriką - 
su kuria užsimezgė tamp
riausi ryšiai, taip visur gyve
nantiems lietuviams - perdaug 
nesuklysime palygindami - 
Juozas Bačiūnąs atrado Aus
traliją ir joje įsikūrusius tau
tiečius, kuriuos stovyklų likvi
davimo metu buvome lyg nu
rašę, o svetur sunkiai besikur- 
dami lyg ir pamiršę. Reti pri
vatūs laiškai primindavo, jog 
tenai, už didžių vandenų, lie
tuviai taip pat iš nieko kuria 
savąjį gyvenimą stigausiomis 
organizacijomis, parapijomis, 
meniniais vienetais ir sportuo
jančio jaunimo grupėmis. Pa
mažu pradėjo atplaukti jų 
laikraščiai, ne vien tik persi
spausdindami kitų žemynų pe 
riodinės spaudos ilgai keliau
jančias naujienas, bet sudary-

. j ... ... . Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Taip mes matome, kad busimasis mokinimas žmonių 

pasitaisyti prasidės iš širdies. Šita pamoka prasidės su: 
’’Pagerbimas Viešpaties yra išminties pradžia.” (Pat. 
9:10). Viena iš didžiausių kliūčių šių dienų mokslinime, 
yra neturėjimas šitos pradinės išminties, ir tai veda žmo
gų į pasipūtimą, išdidumą ir nepasitenkinimą. Karalystei 
tvarkant žmonių reikalus kiekvienas geras ir naudingas 
darbas bus gerai pradėtas ir pasekmingai atliktas.

Joks atpirktosios padermės sutvėrimas nebus perže- 
mas dieviškąja! malonei pasiekti. Jo visagalingos ir pa
laimintos Karalystės veikimu nė vienas iš nuodėmės su
gadintųjų nebus kritęs taip žemai, kad meilingoji Dievo 
ranka nebegalėtų pasiekti ir išgelbėti krauju nupirktą
sias sielas; jokia nežinojimo ir prietarų tamsybė žmonių 
širdyse nebus taip tiršta, kad dieviškosios tiesos ir meilės 
šviesa negalėtų juos apšviesti ir suteikti jiems naujosios 
dienos džiaugsmo ir linksmybės ir duoti jiems progos 
parodyti paklusnumą ir dalyvauti dieviškose palaimose. 
Nebus ligos, kuri galėtų užpulti ir gadinti žmogaus kūną. 
Didysis Gydytojas tikrai ir pilnai išgydys visus. Jo Ka
ralystėje nebus jokių sudarkytų kūnųjaaisingų arba per- 
pilnų arba turinčių bereikalingų sąnarių, arba protiškai 
silpnų: vis bus pilniausiai išgydyti ir ištobulinti.

VISI IŠEIS IŠ KAPŲ

Garbingasis atsteigimo darbas, kuris bus pradėtas nuo 
gyvųjų tautų, paskiau pasieks visas mirties miegu užmi
gusias žemės gimines; nes ateina valanda, ir ištikrųjų yra 
nebetoli, kurioje visi, kurie yra kapuose, išgirs žmogaus 
Sūnaus balsą ir išeis: — ’’mirtis ir Hades (kapai) atidavė 
savo mirusiuosius.” (Jono 5:28, 29); Apr. 20:13). Taip pat 
ir Gogo kariuomenės ir Izraelio nusidėjėliai, kurie žuvo 
didžiosios dienos kovoje, tinkamu metu išeis iš kapų; ne 
kaip nesuvaldomos ir naikinančios kariuomenės, bet atsi
kels kaip sudraustos ir gailestaujančios ypatos; ir jų vei
dai bus apdengti gėda ir sumišimu; bet ir jiems bus paro
dytas pasigailėjimas ir suteikta proga sugrįžti į pagarbą 
ir dorybę.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: 
P. Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

giu. Tai įvyko Dirvos novelės 
konkurso mecenato Simo Ka- 
šelionio dėka. Kasmet jo ski
riama novelės premija, dvide
šimtoji iš eilės, komisijos pri
pažinta Australijoje gyvenan
čiai rašytojai Agnei LūkŠytei- 
Meiliūnienei. Australiečiai be 
abejo surengs įspūdingą laure
atės pagerbimą ir premijos 
įteikimą, o visiems kitiems Dir
vos skaitytojams yra proga ar
čiau susipažinti su laureate ir 
tikėtis iš jos sulaukti daugiau 
panašių mūsų grožinės litera
tūros kūrinių. Premijuotą no
velę pradedame šiame Dirvos 
numeryje.

Laureate rašytoja Agnė 
Lukšytė-Meiliūnienė gimė Lie 
tuvojd, Subačiuje, 1920 metų 
spalio 20 d., kur 1927-30 m. 
lankė vietos pradžios mokyklą 
1931-39 mokės Panevėžio vals 
tybinėje mergaičių gimnazijo
je. Joje veikė Lindės-Dobilo 
meno kuopa, kurioje aktyviai 
dalyvavo ir būsimoji novelės 
laureatė* tada nuosavo 14-kos 
metų amžiaus ėmusi skaityti 
s^vo kūrybą - eilėraščius ir

darni sąlygas ir saviesiems pa
sireikšti.

Kaip PLB pirmininkas, ap
lankęs Australiją ir susižavėjęs 
jos lietuvių veiklumu, J. Ba- 
čiūnas pradėjo praktiškai ug
dyti pilnutinį bendravimą 
taržemyniniu mastu. Jisai 
parsivežė ir išleido rašytojo 
Pulgio Andriulio ‘Blezdingėlė 
prie Torenso’, pavaizdavusią 
mūsiškių kūrimąsi kengūrų že 
mėje, pasiuntė ten JAV lietu
vius krepšininkus, susilaukda
mas australiečių lietuvių sve
čių Pirmajame jaunimo kong
rese, juos globojo tarsi savo pa 
ties dukras ir sūnus. Jopastan 
gomis žurn. V .Radzevičius ir 
po jo A. Laukaitis savo nuola
tiniais straipsniais Dirvoje 
mums Australją tiek priarti
no, kad apie joje gyvenančių 
lietuvių rūpesčius ir darbus, 
siekimus ir laimėjimus protar
piais esame geriau painfor
muoti, negu .pvz. apie Pensil
vanijos angliakasius.

Sykį prasidėjęs bendravi
mas su Australijos lietuviais 
juo toliau, tuo daugiau dažnė- ~_____ ___ _________
jo ir plėtėsi, o šiomis dienomis apybraižasT193943 m.’ Kau- 
jis praturtėjo dar vienu atžvil- no įj Vilniaus universitetuose

Kasdieninės istorijos

ji studijavo lietuvių ir vokiečių 
kalbas bei literatūrą. Tame 
laikotarpyje, įsijungusi į FiĮiae 
Lituaniae korporaciją, pradė
jo spaudoje reikštis novelėmis.

Gyvendama Australijoje, 
Sidney mieste, ji nuo 1956 m. 
ėmė rašinėti Tėviškės Aidams 
straipsnius literatūros, dailės 
ir teatro temomis. Jos kūrybą 
spausdino Dirva, Draugas, Ai
dai, Lietuvių Dienos ir Euro
pos Lietuvis. 1970 m. atskira 
knyga išleistas novelių rinki
nys ‘Kalnų velnias’. Sekan
čiais metais pakviesta įstojo na
re į Lietuvių rašytojų draugiją.

Paskutiniaisiais laikais A 
Lukšytė-Meiliūnienė žada dar 
daugiau atsidėti kūrybiniam 
darbui. Tai ypatingai malo
nu iš laureatės išgirsti, nes j<* 
brandi kūryba su dėkingumu 
ir malonumu bus laukiama 
visur, kur gyva lietuvybė kles
tės, kad ir kaip nutolę žemy
nai jos tėvynainius vieną nuo 
kito skirtų. O mielai laureatei 
siunčiame sveikinimą, per
pintą našių kūrybinių polėkių 
linkėjimais.

DIRVA

Žemėlapį (pasaulio) daug tiksliau nubrėžę 
ir ekonomiją įstatę pagaliau į tikrą vėžę, 
priėjom prie naujienų: Petras susirado našlę meilią, 
o Jonas su Joniene, žinote — ant peilių... 
Pridėjau išmintį: „Nėra namų be dūmų.” 
Supyko draugė: „Kam niekus tu pliauški — iš gudrumo? 
Alyvą tenaudojami Rūmuose dabar gyvename, ne 

grįčioj.” 
„Girdi, kad skambina,” — sakau — „bet nežinai, kokioj 

bažnyčioj.”

...Prasilošė Antanas! Dolerį kiekvieną, centą, grašį, 
vos tik sugriebęs, į arklių lenktynes neša...
„Blogai,” — jo pagailėjau. — „Jūrą perplaukęs, klane

paskendo.”
Čia tuoj bičiulis pamokinti mane bando:
„Skenduolį, panaudojus dirbtiną kvėpavimą, dar atgai

vina.”
„Aš apie vištą gi kalbu,” — paaiškinau — „o tu — kiauši-

m.
Nusijuokė bičiulis: „Tiktų man (dažnai cituotas) 
toks priežodis: kai plaukas ilgas, trumpas protas.'

...Nėra lietuvio! Pasakoja, kad Motiejus, 
atseit, tą svetimąją pavardę sau prisidėjo... 
„Nenuostabu,” — tariau — „kieno vežime sėdi, 
to ir giesmelę (kokia ji bebūtų) giedi.”
Prabilo draugas: „Nendrė linksta ten, kur pučia vėjas.' 
Užklausė antras, gan kreivai pasižiūrėjęs:
„Nejaugi ir tave jau traukia į tą šoną?
Įsidėmėk — pyrago beieškodama, prarasi duoną!”

Priskaldžiau štai iš šipulio ir vėl vežimą.
— Matau, kad gal reikėtų paprašyti atleidimo, 
nes ši daina — ne tokia, kokie būti turi.
Bet — pagal Jurgį, žinoma, ir ta kepurė.

Julija

ANGLIJA

PLB Visuomeninių reika
lų komisijos narė, PLJS val
dybos vicepirmininkė politi
niams reikalams ir Lietuvių 
Informacijos Centro New 
'Yorke darbuotoja Gintė Da- 
m.ušytė per šią vasarą dirba 
Keston kolegijoje Londone, 
tvarkydama anglų kalba 
medžiagą apie religinį per
sekiojimą okupuotoje Lietu
voje ir talkindama Dr. Bor
deaux vadovaujamam tyri
mų centrui. Šį vasaros pro-

jektą globoja kun. K. Puge- 
vičiaus vadovaujamas Lie
tuvių Informacijos Centras 

’ir PLB, PLJS bei Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Valdybos.

Rugpiūčio 8 d. Hobarte 
susituokė Vytas Kaltinis su 
Lyn Marie McGuire. Vestu
vinės vaišės vyko Laetare 
Gardens salėje dalyvaujant 
120 kviestų svečių. Vėliau 
dar vaišės buvo tęsiamos M. 
ir J. Kaitimų namuose jau 
tik artimųjų tarpe lietuviš
koj aplinkoj.

■t

NEPASITIKĖKIT
SOVIETŲ PARODYMAIS
- KONGRESMANAS

ASHBROOK

Kongresmanas Ashbrook 
(Ohio) gegužės 28 d. Atsto
vų Rūmuose ragino JAV 
valdžios organus ir privačius 
piliečius nepasitikėti sovietų 
parodymais. Jis sutiko, jog 
•reikia ieškoti "karo nusikal
tėlių” kurie atsidūrė JA 
V-ėse po II-jo pasaulinio ka
ro, bet būtina užtikrinti, kad 
nenukentėtų neteisingai ap
kaltinti nekalti asmenys. 
’’Įrodymai” iš sovietinių šal
tinių, pabrėžė Ashbrook, 
yra ’’sutepti” - nepatikimi, 
atsižvelgiant į ilgą Komunis
tinę melų ir klastojimų isto
riją.

Hitleris, Stalinas ir dau
guma jų vadovaujančių 
budelių jau nebegyvi, kal
bėjo Ashbrook. Bet visi da
bartiniai Sovietų Sąjungos 
vadovai buvo Stalino žmog
žudysčių mašinos bendra
darbiai. Jie nepasikeitė; jie 
niekad nepareiškė atgailos. 
Kaikurie Hitlerio nusikaltė
liai, kaip Herbert Kroeger, 
Ernst Grossman ir Kurt 
Lange, tebeužima vadovau
jančius postus Rytų Vokie
tijoje.

Ashbrook priminė, kad 
gegužės 10 d. Washington 
Post išspausdino ilgą 
straipsnį apie Franką Walu- 
są, kuris buvo neteisingai 
apkaltintas kaip nacių karo 
nusikaltėlis. Jam išleidus $ 
60.000 savigynai, Vakarų 
Vokietijos archyvuose buvo 
rasti dokumentai, įrodantys, 
kad jis negalėjo būti tuo 
metu tariamo nusikaltimo 
vietoje. Ši byla pasibaigė 
gerai, bet su kitomis bylo
mis gali kitaip išeiti. Sovietu 
sufabrikuotos klastotės ir 
melagingi liudininkai prieš 
pabėgėlius nuo komunizmo, 
kadangi jie yra sovietinio 
režimo priešai, gali labai pa
kenkti nekaltiems žmonėms, 
tvirtino Ashbrook.

ELTA ■i

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!
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Informacija
ŽIDINIO EKSKURSIJA

Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 
Sydnejaus Skautų Židinys 
organizuoja ekskursiją į 
Hunter Valley. Numatyta 
aplankyti tame rajone vei
kiančias Australijos vynines.

Autobusas išvyks nuo 
Syd. Liet. Klubo 7 vai. ryto 
(ne 8 vai. kaip kitais kartais) 
ir grįš apie 7-8 vai. vak. 
Ekskursantai užkandį pasii
ma savo. Kelionės mokestis 
$ 8.50.

Norintieji ekskursijoj da
lyvauti užsirašo, sumokėda
mi kelionės mokestį, pas Al
doną Jablonskienę.

Židinio vadovybė

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Šiemet Tautos Šventę 
minėsime rugsėjo 13 d. sek
madienį. Tą dieną įvyks iš
kilmingos pamaldos Lid- 
combe, kuriose giedos Dai
nos choras, dalyvaus orga
nizacijos su vėliavomis.

Oficialus minėjimas įvyks 
Lietuvių Namuose Banks- 
towne. 3 vai. p.p. Minėjimo 
programą atliks jaunimas, 
padedamas D. ir S. Skorulių.

Maloniai kviečiame visus 
gausiai dalyvauti pamaldose 
ir minėjime. Tą dieną bus 
renkamos aukos Vasario 
lesios gimnazijai paremti.

g SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBEq
| 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

&
šešt., rugsėjo 5 d., 8 v.v.

ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Sekm., rugsėjo 6 d., 2.30 vai. 
kviečiame klubo narius atsilankyti bei 
išbandyti laimę vis populiarėjančiame

KLUBO TURGUJE 
Numatoma nemažas skaičius vertin

gų prizų.

-šešt., rugsėjo 12 d., 7 vai. v.
Kviečiame Klubo narius bei svečius į i 
VĖŽIUKŲ IR VIŠČIUKŲ VAKARĄ I 
Programoje rumunų akrobatų trupė I

Bilietai - 6 dol. asmeniui. Užsakymai 
priimami iki rugsėjo 9 dienos |

Sekm., rugsėjo 13 d., 3 vai.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

PRANEŠIMAS

Tautos Šventės — Rugsė
jo 8-tos minėjimas įvyks 
GeClonge rugsėjo 6 dieną, 
sekmadienį, taip:

9 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, North Geelong.

10.30 vai. minėjimas Lie
tuvių Bendruomenės Na
muose.

Organizacijos prašomos 
tiek bažnyčioje, tiek salėje 
dalyvauti su vėliavomis.

Visi Geelongo lietuviai 
kviečiami minėjime daly
vauti, nes tai yra mūsų visų 
tautinė šventė.

A.L.B. Geelongo Apylinkės 
Valdyba

E1.
Spaudos Baliuje

Mūsų Pastogės spaudos 
baliaus loterijai jau plaukia 
vertingi fantai. Jos bran
duolį sudarys vertingi meno 
kūriniai. Jau savo pavaikšlą 
pažadėjo duoti dail. Leonas 
Urbonas. Sįasys Montvidas, 
medžio drožinį Edvardas 
Lašaitis, dail. V. Meškėno 
piešinį tušu padovanojo p. 
A. Jablonskienė, dail. V. 
Kabailienė padovanojo spal
votą grafikos darbą, gautą iš 
Lietuvos. Iki baliaus, kuris 
įvyks rugsėjo 26 d., tikimasi 
loterija dar praturtės ver
tingais fantais.

SPAUDOS BALIAUS 
PROGRAMOJE - OPERA!

Sparčiai ruošiamasi atei
nančio Mūsų Pastogės 
Spaudos Baliaus programai. 
Baliaus metu įvyks naujos, 
negirdėtos ir nematytos 
operos premjera ’’Jūratė ir 
Kastytis prie Pacifiko". Mu
zika Broniaus Kiverio, li
breto Danos Skorulienės. 
Operoje šoks geriausi šokė
jai, pirmos klasės baletinin- 
kai, dainuos pasaulinio garso 
solistai, vaidins pirmaeiliai 
artistai! Nepraleiskite pro
gos, nes tikriausiai bus 
vienkartinis pasirodymas! 
arba praleidę progą turės 
eiti į Sydnejaus Operos rū
mus, kur bilietai kainuos 50 
dolerių, o Spaudos Baliaus 
metu ją matysite tik už 12 
dolerių su visais kitais ba
liaus džiaugsmais ir malo
numais.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Hobarto Apyl. Valdybos 
ruošiamas Tautos Šventės 
minėjimas įvyks Glenorchy 
salėj rugsėjo 12 d., šeštadie
nį, 7 v.v. Paskaitą skaitys R. 
Tarvydas, programą atliks 
savaitgalio mokyklos moki
niai. Po minėjimo suneštinės 
vaišės.

Taip pat Apyl. Valdybos 
ir sporto klubo Perkūno 
rengiamas šokių vakaras 
įvyks rugsėjo 26 d. lenkų 
salėje. Gros ’’Europa” or
kestras. Pradžia 7.30 vai.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

A.L.B. Melbourne Apyl. V-ba praneša, jog Tautos 
Šventės minėjimas įvyks rugsėjo 6 d., sekmadienį. Šven
tę pradėsime iškilmingomis pamaldomis šv. Jono bažny
čioje.

Po pietų, Lietuvių Klube, 2.30 vai. prasidės Tautos 
Šventės minėjimas. Programoje p. E. Jonaitienės pas
kaita (viešnia iš Sydnejaus) ir meninė dalis.

Prašome visus tautiečius Tautos Šventėje skaitlingai 
dalyvauti. Ta proga norėtumėm priminti, kad bus 
renkamas solidarumo mokestis, tad tie, kurie dar nesusi
mokėjo, prašomi susimokėti.

A.L.B. Melbourne Apyl. Valdyba

Reikalingas Klubo vedėjas
Sydnejaus Lietuvių Klubui reikalingas Klubo Vedėjas 

(Secretary Manager)

PRADINIS ATLYGINIMAS PRILYGSTA MAŽDAUG 
$ 20,000 METINĖS ALGOS

Savo prašyme nurodyti amžių, išeitą mokslą, dabartinį 
darbą, patyrimą administracijos ar prekybos srityje.

Prašymus prisiųsti ligi 1981 m. rugsėjo 20 d. adresuo
jant

CONFIDENTIAL
Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.
P.O. Box 205,
BANKSTOWN, N.S.W. 2200. fn

Dėl smulkesnių informacijų skambinti Valdybos pir
mininkui tel. 02 - 707 2883.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

VISUR VISAIP
DARBINGAS

SAVAITGALIS

daugiau panašių paskaitų, 
kuo žmonės ypač interesuo
jasi.

Pereitą savaitę į pasaulį 
išvyko Nijolė ’ir Kastytis 
Stašioniai. Ketina keletą sa
vaičių paviešėti ir Lietuvoje.

Aplankiusi Melbourne, 
Adelaidės, Pertho ir Sydne
jaus kolonijas ir susipažinusi 
su- vietos jaunimo veikla^ 
nuotaikomis ir gyvenimo 
sąlygomis rugpiūčio 25 iš
vyko atgal į Kanadą PLJ 
S-gos atstovė Laima Berži- 
nytė. Būdama Sydnejuje 
aplankė ir Mūsų Pastogės 
redaktorių. Išvykdama už
sisakė ir Mūsų Pastogę.

Plačiau apie viešnią kita
me numery.

100-jo Klubo” rezultatai

Pagerbdamas a.a. V. Ka
zoką, mirusį Perthe, vietoje 
gėlių A. Klimaitis (sen.) už
sakė Musų Pastogę 0. Žiu- 
romskiui. Ačiū.

PAPILDYMAS

Labai apgailėtina, kad 
Sydnejaus' Liet. Parapijos 
Mokyklos neseniai paskelb
toje padėkoje nepaminėta 
šalia kitų mokyklos rėmėjų 
p. Regina Tirilienė, kuri 
mokyklos vakaro loterijai 
buvo padovanojusi savo su
kurtą paveikslą.

Kadangi aš jį išrūpinau, 
tai jaučiu pareigą jo autorei 
Reginai Tirilienei nuošir
džiai padėkoti ir kartu atsi
prašyti.

Kun. P. Butkus 
Mokyklos Globėjas

PAPILDOMA PADĖKA

Reikšdami viešą padėką 
visiems prisidėjusiems prie 
Klubo pastato atidarymo, 
išleidome dviejų asmenų 
pavardes: p. A. Skirkienės 
ir p. S. Jurevičienės. Labai 
sakome ačiū Jums ir nuo
lankiai atsiprašome už įvy
kusią klaidą.

Sydney Lietuvių
Klubo Valdyba

Ačiū!
Mūsų Pastogės spaudos 

baliaus proga Melbourne 
Mūsų Pastogei 20 dolerių 
aukojo Elena ir Napoleonas 
Volkai. Ačiū.

Jau aną trečiadienį, rug
piūčio 19 d. viešnia iš Kana
dos PLJ S siųsta atstovė su
sitiko su Sydnejaus liet, 
jaunimu ir turėjo gana pras
mingą ir gal net produktyvų 
Eokalbį. Viešnia iš Kanados, 

\L.S. S-gos pirmininkė 
Laima Beržinytė, su dideliu 
nuoširdumu ir entuziazmu 
kalbėjo apie jaunosios kar
tos įvedimą į lietuvišką 
veiklą ir lietuvybę.

Taip ir rugpiūčio 22 d., 
šeštadienį, buvo sušauktas 
vietos apylinkės valdybos 
iniciatyva susirinkimas, kur 
viešnia Laima Beržinytė ir 
Australijos Jaunimo S-gos 
vadovė iš Melbourne Birutė 
Prašmutaitė buvo dėmesio 
centre. B. Prašmutaitė kal
bėjo apie organizuoto jauni
mo Australijoje būtinumą ir 
apie galimybes Australijoje 
surengti pasaulio liet, jauni
mo šeštąjį kongresą 
1986-siais metais. Viešnia iš 
Kanados Laima Beržinytė 
papildė Birutės mintis duo-

dama platesnį vaizdą apie 
lietuvių jaunimą iš viso pa
saulyje ir apie jaunimo 
kongresų reikšmę ir svarbą. 
Ta proga buvo parodytas 
adelaidiškio Jono Mockūno 
pagamintas filmas iš ketvir
tojo jaunimo kongreso, įvy
kusio Europoje. Iš abiejų 
prelegenčių supratome, kad 
jaunimo kongreso galimybė 
įvykti Australijoje jau be
veik tikra, ir belieka tam jau 
nuo šiandie tinkamai ruoš
tis.

Sydnejaus sporto klubo 
Kovo rėmėjų ”100-jo Klubo” 
traukimo laimėtojai. Trečias 
traukimas -1 vieta Nr. 90 - J. 
Dambrauskas, II - vieta Nr. 
12 - V. Gaidžionis, III vieta 
Nr. 34 - A. Laukaitis ir IV 
vieta Nr, 86 - B. Sidarienė.

Ketvirtas traukimas I-ji 
Nr. 41 - V. Dulinskas, II-ji - 
A. Liubianskas, III-ji Nr. 32 
- R. Mitaten ir IV-ji Nr. 94 - 
K. Protas.

ATSIPRAŠOME!

Per neapsižiūrėjimą Mūsų 
Pastogėje buvo pakartotinai 
Paskelbta Canberros Apyl. 

aldybos ir Canberros Liet. 
Klubo užuojautos Keraičių 
šeimai mirus a.a. K. Kerai- 
čiui, kuriose pastaruoju 
kartu vietoj Viktorijos įra
šyta Veronika Keraitienė. 
Dėl to p. V. Keraitienę ir 
suinteresuotus maloniai at
siprašome. Red.

Rugpiūčio 23 d., sekm., 
Sydnejaus Liet. Klube Syd. ; 
Moterų Draugija surengė 
popietę, kurios metu Dr. R. ' 
Kavaliauskaitė išsamiai pa
kalbėjo apie mitybą šiandie. 
Klausytojų pribuvo gana 
gausiai, ypatingai susido
mėjusių vyresnio amžiaus. 
Pasirodo, kad nuo racionali
zuotos mitybos tiesioginiai 
priklauso žmogaus sveikata, 
kas atsiliepia ir vėlyvame 1 
amžiuje. i

Būtų gerai, kad sveikatos : 
klausimais būtų rengiama ir i
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